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 חמ ד ק ח

 ךיא סָאװ המדקה רעד ןופ לייט ןטסערג םעד ןבעג ָאד ליוו ךיא
 ןיא ןענישרעד זיא עכלעוו ,עגאלפיוא רעטשרע רעד וצ ןבעגעג בָאה
 ,1942 רָאי

 רעד ןיא י!עידעּפָאלקיצנע-טסקלָאּפ עשידיי,, יד טציא ןבעגסױרַא םייב
 -יצנע עשידיי ןגעוו רעטרעוו עכעלטע ןגָאז וצ קיטיונ זיא ךַארּפש רעשידיי
 -רַאפ "עידעּפָאלקיצנע עשידייא ןעמָאנ םעד רעטנוא .ללכב סעידעּפָאלק
 ןופ םינינע עלא ןעמענמורא לָאז סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע אזא רימ ןעייטש
 םינינע יד ןוא ,טייצ רעייג רעד זיב ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ ,ןבעל ןשידיי
 ןופ גנולמַאז ַא םתס טינ ,תיב- ףלא ןופ רדס ןטיול טנדרָאעגנייא ןייז ןלָאז
 -ָאלקיצנע אזא .ןעגנולדנַאהּפָא ערעפערג ,קילדנעצ עכעלטע יצ ,עכעלטע
 רומַארעטיל ,ץיפָאזָאליפ ,עטכישעג ,עיגילער עשידיי יד םורַא טמענ עידעּפ
 -ידיי עסיורג ןופ ןעגנוביירשַאב-םנבעל ,טרָאװ ןקיזָאד ןופ ןיז ןטסמיירב ןיא
 טימ ,סרעטנעצ עשידיי עדנטיידַאב ןופ ןעגנובײרשַאב ,ןטייקכעלנעזרעּפ עש
 .תורוד עלַא ןיא םוטנדיי ןיא ןעגנוניישרעד עקיטכיוו עלַא -- ,טרָאװ ןייא

 ןיא ייס ,םענרַאֿפ ןרעסערג ןיא ייס ,סעידעּפָאלקיצנע עשידיי עכלעזַא

 עטשרע יד .,ןכַארּפש ערעדנַא ייר 8 ןיא ןַארַאפ ןענעז ,ןעגנאפמוא עצרוק

 עסיורג יד זיא סָאד .שילננע ןיא ןענישרעד זיא עידעּפָאלקיצנע עשידיי
 ןרָאי עטשרע יד ןיא עקירעמַא ןיא ןענישרעד ,ײַאידעּפָאלקייסנע שיאושזד,

 רַאפ דוסי רעד זיא יז ןוא ,רעדנעב עסיורג 12 ןיא ,טרעדנוחרָאי ןט20 ןופ
 ןיא ןענישרעד ןענעז ךָאנרעד דלַאב .סעידעּפָאלקיצנע עשידיי ערעדנא עלא

 רצוא. רעד שיאערבעה ןיא ןוא י?ַאידעּפָאלקיצנע איאקסיערוועי, יד שיסור

 ןיא ןענישרעד ןענעז ךָאנרעד דלַאב .סעידעּפָאלקקיצנע עשידיי ערעדנַא עלַא

 רצוא, רעד שיאערבעה ןיא ןוא ?אידעּפָאלקיצנע איָאקסיערוועי, יד שיסור
 .(1918 -- 1914 ןופ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא) יילארשי

 ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןענישרעד ןענעז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 ךיוא ןוא ,רעדנעב ס ןיא ,טעז זיב ַא ןופ ,יןָאקיסקעל רעשטייד-שידיי, רעד
 -רַאפ טינ) יאקיאַאדוי אידעּפָאלקיצנע, רעסיורגנ רעד ןופ רעדנעב עכעלטע
 טָאה י"עקיאַאדוי אידעּפָאלקיצנע; רעד ןופ גַאלרַאפ רעבלעז רעד .(טקידנע
 "יצנע עשידיי ערעסערג ַא שיאערבעה ףיוא ןבענסױרַא ןביוהעגנָא ךיוא
 ,רעדנעב 2 רָאנ ריא ןופ ןענישרעד ןענעז סע רעבָא ,יילוכשא ,, עידעּפָאלק
 זיא שטייד ןיא .ייףלא,, באטשכוב ןופ טימ רעד ןיא זיב ןעיינרעד עכלעוו
 נַאלרַאפ ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידיי עצרוק א דנַאב ןייא ןיא ןענישרעד ךיוא
 -ץעּפָאלקיצנע עשידיי עצרוק ייווצ ןענישרעד ןענעז שילגנע ןיא  ,?!אליּפ,
 זאה עד כקעי ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ענייא ,דנַאב ןייא ןיא עדעי ,סעיד
 גָאלרַאפ ןיא עמייווצ יד ןוא ,ישזדעלָאנ שיאושזד ווַא אידעּפָאלקיסנעג
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 רעד רעטנוא עקירעמַא ןיא ןענישרעד זיא ךָאנרעד .ןָאדנַאל ןיא ןיטנעלאוו
 ,שילגנע ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידיי ערעסערג א ןאמגנַאל ,רד ןופ עיצקאדער
 -נע-ןעמענ , עניימעגלא עצרוק ַא ןענישרעד סנמצעל זיא שיאערבעה ןיא
 "יהדסמ., ןופ עבַאגסיוא) ייתיללכ הידּפולקיצנא, ןעמָאנ ןמימ !עידעּפָאלקיצ
 עשידיי סָאמ רערעפערג ַא ןיא םורַא ךיוא טמענ עכלעוו ,(ביבא לת ןיא
 ,םינינע

 עריא טָאה יז ןופ עדעי סָאװ ,סעידעּפָאלקיצנע עשידיי עלַא עקיזָאד יד
 יז סָאװ ,ךעלמענ ,ןורפח ןסיורג ןייא עלַא רעבָא ןבָאה ,תולעמ ערעדנוזַאב
 טינ רעבירעד ןענעז ייז ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןבירשעג טינ ןענעז
 ערעדנַא יצ שיאערבעה טוג טינ ןעייטשרַאּפ סָאװ ןדיי ראפ ךעלדנעטשראפ
 ענייש טינ ןוא עלַאמרָאנ טינ א ןעוועג סע זיא טּפיוהרעביא .,ןכַארּפש
 ןדער סע !עכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא דָארנ סָאװ ,גנוניישרעד
 עטצעל יד ןיא .עידעּפָאלקיצנע עשידיי ןייק ןייז טינ לָאז ,ןדיי ןענָאילימ
 -עגלא ןַא שידיי ןיא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא דנָאפ-װַאנבוד רעד טָאה רָאי 5
 ןטיבעג עלַא םורא טמענ סָאװ ,טסייה סָאד ,עידעּפָאלקיצנע עשידיי עניימ
 -דיוועג זיא ריא ןופ לייט א ןוא ,רוטלוק ןוא טפאשנסיוו רעכעלטלעוו ןופ
 עידעּפָאלקיצנע עניימעגלא עקיזָאדיד ךיוא רעבָא .ןבעל ןשידיי םעד טעמ
 -כוב ןופ ףוס םוצ רעפענמוא זיב רָאנ ןענישרעד לייוורעד זיא שידיי ןיא
 ריפ ןיא ךיוא טכעלטנפערַאפ טָאה גַאלרַאפ רעקיזָאד רעד ;?!תיב , בָאטש
 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא קילדנעצ עכעלטע ןופ גנולמַאז 8 ,"ןדיי, רעדנעב

 "ףלַא ןופ ,עצנַאג ןייק טינ זיא ץלַא סָאד רעבָא .םינינע עשידיי ייר ַא
 .עידעּפָאלקיצנע עשידיי ,ייוית,, זיב

 ,1989 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי 16 טימ ,עשרַאו ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 ןופ ,עידעּפָאלקיצנע עשידיי א שידיי ןיא ןבעגסױרַא ןביױהעגנָא ךיא בָאה
 ."תיב,, בַאטשכוב ןופ טימ רעד זיב ןטפעה 4 ןענישרעד ןענעז סע רעכלעוו
 -ַאפ ןיימ ןוא ךיא בָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע ,1989 ילוי ןיא
 ןוא ,גירק ןדנעמוקנָא םעד רַאֿפ ארומ רעד בילוצ ןלוּפ טזָאלרַאפ עילימ
 ןביוהעגנָא רעדיוו ךיא בָאה ָאד ןוא ,עדַאנַאק ,לאערטנַאמ ןיא טצעזאב ךיז
 -רַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה טלענ ןיא לגנַאמ בילוצ רעבָא .טײברַא ןיימ
 רעייז בָאה ןוא ,עידעּפָאלקיצנע רעטנַאלּפעג רעד ןופ גנַאפמוא םעד ןרענעלק
 ןכָארטשעגסיוא ךיוא ןוא ןלַאירעטַאמ עטעבראַאב-ןיוש יד טצריקעג ליפ
 עשידיי עקיטציא יד ןעמוקעגסױרַא זיא םורַא ױזַא ןוא ,רעטרעווכוז ליפ
 יד ,תיב-ףלא ןופ רדס םעד טיול ,םורַא טמענ סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע-סקלַאפ
 "רעד עדנגלָאפ ןבעג ךיא ליוו ייברעד .םוטנדיי ןופ םינינע ערעקיטכיוו
 : ןעגנורעלק

 מינ ןייז לָאז עידעּפָאלקיצנע עקיזָאד יד זַא ,טימַאב ךימ בָאה ךיא 4
 -טפַאשנסיוו ןעמוקַאב ןענַאק לָאז ןעמ ןכלעוו ןיא ,ךוב-גַאלשכָאנ; 8 רָאנ
 ךיוא רָאנ ,םינינע-םוטנדיי עקיטכיוו ןגעוו ןטייהלצנייא ןוא סעטַאד עכעל
 עטושּפ רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןוא קידנרעלַאב ןייז לָאז סָאװ ,ייךוב-ןעייל, 8
 -ַאּפ 8 ןרָאװעג טצונַאב עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא זיא רעבירעד .ןשטנעמ

 ןִש



 -רעד טרעוו קורדסיוא רעדעי .םירוציק ,תובת ישאר ןָא ,לימס רערעלוּפ

 טצעזרעביא טרעוו טסקעמ רעשיאערבעה רעדעי ;רָאלק ,ךעלטייד טרעלק
 ,ןרעוו סע :רעכַאפנייא ןא ,ךעלגעמ טייוו יו ,זיא יוב-ץאז רעד ;שידיי ןיא
 .רעטרעוודמערפ ןטימעגסיוא ,ךעלגעמ טייוו יו

 -קרעמפיוא:טּפיױה יד ןקנָאשעג טרעוו עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא (2
 ןפור רימ סָאװ םעד וצ ,םוטנדיי ןופ תורוד 'עקידעירפ יד וצ טײקמַאז
 "ייוו טמענרַאפ טרַאװנגעק רעד ןופ ןבעל עשידיי סָאד ןוא ,טייקשידיי ןָא
 ןגעוו זיא שידיי ןיא לייוו ,ראפרעד ןָאטעג ךיא בָאה סָאד .ץַאלּפ רעקינ
 ןיא ךיוא) רעכיב עדנטײדַאב ןרָאװעג ןבירשעג ןבעל ןשידיי םענרעדָאמ
 "יל ןוא עסערּפ עשידיי רַאפ ןָאקיסקעל סנעזייר ןמלז יו ,םרָאפןַאקיסקעל
 ןיא טייקשידיי ןגעוו ןגעקאד ,(ןָאקיסקעל-רעטַאעט סגייווצרעכליז ,רוטארעט
 קינייו רעייז ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא זיא טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא
 .ןַאראפ

 -ָאלקיצנע-סקלַאפ רעצרוק אזַא ןיא זא ,ךעלדנעמשרַאּפ זיא סע 6
 ןוא עכעלריּפסיוא ןינע ןדעי ןגעוו ןבעג וצ ןעוועג ךעלגעמנוא זיא עידעּפ
 -טנורג יד ףיוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא רָאנ זיא סע ;ןטייהלצנייא עדנּפעשרעד
 .ןינע ןטלדנַאהַאב ןופ ןטנעמָאמ-טּפױה יד ןוא תועידי

 ,ןטסילַאנרושז ,רעלעטשטפירש עשידיי ענעעזעגנַא ייר עצנַאג ַא 4

 טינ זיא םָאד .עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא ןיירַא טינ ןענעז םינבר ,םינקסע
 רעירפ בָאה ךיא יו .טרעוו רעייז ןופ גנוצעשננירג בילוצ ,הלילח .,ןעוועג
 יז זַא יוזא ,ןצריקרַאפ רעייז עידעּפָאלקיצנע יד טזומעג ךיא בָאה טגָאזעג
 בָאה ךיא ןכלעוו ,גנַאפמוא םעד ןופ לטירד א יו רעמ טינ טמענרַאפ
 -םיוא ןעוועג ןעגנואווצעג רעדייל ןיב ךיא ןוא ,ןבירשעגנָא טאהעג ריא
 ןיב ןכיירטש םייב זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע .רעטרעווכוז ליפ ןכיירטשוצ
 "יא סָאװ ןוא ןקיטייזַאב וצ סָאװ ןעמיטשַאב ןיא ןרעלעפ ןעגנאנַאב ךיא
 ייל ןגעוו סָאװ סָאד טכַא ןיא ןעמונעג ךיא בָאה רעדנוזַאב .ןזָאלוצרעב
 עטנָאמרעד יד ןַארַאפ ןענעז רעטַאעט ןגעוו ךיוא ןוא עסערּפ ןוא רוטַארעט
 ךעלריפסיוא ןבעג עכלעוו ,גייווצרעבליז ןוא ןזייר ןופ ןענָאקיסקעל ייווצ
 .ןטיבעג-רוטלוק עשידיי עקיזָאד יד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ יד ןגעוו

 גנַאפמוא םעד ןצריקראפ וצ טייקידנעווטיונ רעבלעז רעד בילוצ (6
 -ָאילביּב גונעג ןבעג טנָאקעג טינ ךיוא ךיא בָאה עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ
 -ַאב לייט ףיוא ןזיועגנָא םרעוו םינינע עקימכיוו ייב רָאנ זַא ױזַא ,עיפארג
 .תועידי עכעלריפסיוא ןעניפעג ןָאק ןעמ עכלעוו ןיא ,ןלַאװק עדנפערט

 -נעזרעּפ רעסיורג ַא ןופ ןעמָאנ םעד טינ טניפעג רעזעל רעד ןעוו 6
 ןבא המלש 'ר ןגעװו לשמל .,ןעמָאנ-עילימַאפ םייב ןכוז רֶע לָאז טייקכעל
 -עג טרעוװ ארזע ןבא םהרבא 'ר ןוא ,יילוריבנ,, ייב ןבעגעג טרעוו לוריבג
 ,!"המלש , ייב ןבעגעג טרעוו ,תרדא ןב המלש 'ר ןוא ,ייארזע ןבא,, ייב ןבעג
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 עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ עשידיי יד .עטסקיטמכיוו סָאד זיא סָאד 06
 -קידארומ יד ןופ םייצ א ןיא ןרָאװעג טלעטשענפיונוצ ןוא ןבירשעג זיא
 ןכיילג ןייק ךיז וצ טינ ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג עטסכעלרעדיוש ןוא עטס
 ןוא רעטסמַאזױרג רעד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ חטש ןצנַאנ םעד ןיא
 יד רעפלעהטימ ענייז ןוא ,ומש חמי רעלטיה ,טנייפ-ןדיי רעטסכעלרעדרעמ
 םעד לגענ עשיחצור ערעייז ןיא ןעמוקאבנײרַא טאהעג ןבָאה ,רעדרעמ
 ,ןלױּפ ןופ ןדיי ןענָאילימ ליפ יד ,םוטנדיי ןופ ליימ ןטסקימכיוו ןוא ןטסערג
 רעדנַא ןוא עינעמור ,רעדנעל עשיטלַאב ,דנַאלסורסייװ ,עניארקוא ,עמיל
 רעד ןיא ןפיירגנייא ַאזַא .עּפָארײא ברעמ ןוא עּפָאריײא חרזמ ןיא רעדנעל
 ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ךיילגרַאפ םוש ןייק טינ טָאה עטכישענ רעשידיי
 ןוא רערָאפ-ץיירק יד טינ ןוא רתיב ןברוח טינ ןוא םילשורי ןברוח טינ
 ןטסקיטּפַאז םעד טעטכינרַאפ ױזַא טינ ןבָאה ,ט"תו ח"ת תרזנ טינ וליפַא
 -סקלָאּפ רעשידיי רעד ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ןטסכעלטנזעוו ןוא
 -ייל טנָאקעג טינ ןשינעעשעג עקידמיואמ עקיזָאד יד ןבָאה עידעּפָאלקיצנע
 ןעוו 1942 ןיא ,סלָאמאד לייוו ,טושּפ ,גנַאלקּפָא ןקיטכיר םעד ןעניפעג רעד
 ןבָאה ,ןרָאװעג ןבירשעג טַאהעג זיא עידעּפָאלקיצנע-סקלָאֿפ עשידיי יד
 ןסיוועג םעד ןגעוו תועידי ערָאלק ןייק טאהענ טינ עדַאנַאק ןיא ָאד רימ
 ,ןברוח

 -נײרַא רעבירַאד ךיא בָאה ענַאלּפױא רעטייווצ רעקימציא רעד ןיא
 (ערעדנַא ןוא אשראוו יוװ רעטרעווכוז ךס 8 ןיא ןעגנורעדנע טריפעג
 ןופ :גנוטכינראפ רעקידארומ רעד ןגעוו סָאװמע שמַאכ ןגָאז ןלָאז עכלעוו
 ןטשרע ןקיזָאד םוצ ןבעגעגוצ ךיוא בָאה ךיא .קלָאּפ ןשידיי ןופ ןינב בור
 -- טייצרת עּפָאריײא ןברוח. ןעמַאנ ןטימ לטיּפַאק א ,תופסוה ,ףוס םוצ ,דנַאב
 .היישת

 -עשעג עסיורג סָאד ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,ח"שת רָאי ןקירָאּפ ןיא
 רעשידיי א ןופ גנואיימשטמנא יד ,עטכישעג רעשייי רעד ןיא שינע
 ןיא ךיוא .לארשי-ץרא ןיא יילארשי תנידמ , יד ,הנידמ רעגיגנעהּפָאמוא
 ןיא רקיע רעד ןוא לארשי-ץרא טימ תוכייש א ןכָאה סָאװ רעטרעווכוז יד
 -עדנע טריפעגניירַא ךיא בָאה דנַאב ןטשרע ןיא יילארשי-ץרא, לטיּפַאק
 ךיוא בָאה ךיא .שינעעשעג ןקיזָאד םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןעגנור
 ןיא ,יילארשי תנידמ., ןעמָאנ ןטימ תופסוה ,דנַאב ןטייווצ ףוס םוצ ןבעגעג
 -עשעג ןטסערג ןקיזָאד םעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןבעגעג טרעוװ םע ןכלעוו
 ,עטכישעג רעשידיי רָאי 2000 מעמכ עטצעל יד ןיא שינע

 ,רעטָאפ ןיימ ןענַאמרעד ָאד ךיא לעוװ לארשי גחנמ רעד זיא סע יו
 ןרָאװעג רטפנ זיא רעכלעוו ,הכרבל ונורכז אקשורטעיּפ קחצי לארשי 'ר
 ,הכרבל הנורכז הניד היח רעטומ ןיימ ןוא ,ש"ת רייא 'ה ביבא-לת ןיא
 ךיז ןבָאה ייז .נישת ןויס גיי ביבא-לת ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא עכלעוו
 ןרעוו טנָאמרעד ָאד לָאז .ןענרעל וצ הבהא רימ ןיא ןצנַאלפוצנייא טימַאב
 ,היישת רדא יד לַאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג רטפנ ,לייז הדוהי יבצ 'ר רעווש ןיימ
 ,גשיצרת ןויס יי ןרָאװעג רטפנ לייז אמעט חרש רעגיווש ןיימ ןוא
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 עכלעוו 'יחת לחר ױרּפ עביל ןיימ קנַאד ַא ןקירדסיוא ָאד ליוז ךיא
 ןרעוו טנַאמרעד ָאד ןלָאז ןוא .געוו-סנבעל ןיימ ןיא ןפלָאהעג רימ טָאה
 ןוז רעייז ןוא ,'יחת הרוּפצ יורפ ןייז ןוא ייינ לאומש רעדניק עביל עניימ
 ןיימ ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ביבאזילת ןיא יירד עלַא ,י'נ דוהא לקינייא ןיימ
 'יחת הניג רעטכָאט

 ןשידיי רעדאנאק םעד ןקירדפיוא ךיא ליוו קנַאד ןקיצרַאח רעייז א
 תוינשמ , קרעוו םיורג ןיימ ןבעגסיורש ןפלָאהעג רימ טָאה רעכלעוו סערגנַאק
 ךיוא ןוא ,(רעדנעב עסיורג 6) ישידיי ןיא שוריּפ ןוא גנוצעזרעביא טימ
 רעשידיי רעד רַאפ ןטײברַא ןוא ןציז וצ טייקכעלנעמ יד רימ רע טיג טציא
 -ישרעד זיא ענַאלּפױא עטרידיווער עקיזָאד יד ךיוא זַא ױזַא ,טפַאשנפסיוו
 ,סערננַאק ןופ ףליהטמימ רעד קנַאדַא ןענ

 .טי"ישת ,טבש שדוח שאר ,לאערטנָאמ

 אקׂשורמעיפ החמש
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 רעד ןופ עגַאלפױא עמייווצ עקיזָאד יד

 יװידעּפָאלקיצנע-םקלַאפ רעשידיי.

 םעד רבחמ רעד טעמדיוו

 סערגנַאק ןשיריי-שידאנאק

 סיױרג ןזיװעגסױרַא רימ טָאה רעכלעוו

 טימ תוינשמ,, ןיימ ןבעגסױרַא םוצ ףליה

 ןוא ,יישידיי ןיא שוריּפ ןוא גנוצעזרעביא

 ןענָאק לָאז ךיא זַא ,טציא ךיוא רימ םפלעה

 ,םירפס עניימ ןביירש ןוא החונמב ןציז

 אקשורטעיּפ החמש



 א

 תיב-ףלא ןופ תוא עטשרע סָאד (ףלא) א
 ""ףלא, רעד .שידיי ןוא שיאערבעה ןיא
 ןטלא רָאג םעד ןיא סָאװ ,ןופרעד טמַאטש
 באטשכוב רעד טָאה תיב-ףלא ןשיאערבעה-
 . ּפָאק א ןופ ןעזסיוא םעד טאהעג ייףלא,
 שיאערבעה ףיוא סקָא ןא ןוא ,סקָא ןא ןופ
 טסייה תוא עקיזָאד סָאד .""ףלא,, טסייה

 ,"אפלא, ךארּפש רעשיאעמארא רעד ןיא
 ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא טמאטש ןופרעד ןוא
 -- .אפלא ,  שיכירג ןיא תוא ןטשרע
 -גע/שידומלת ןיא (טרָאּפאּפַאר ר"יש
 "ףילמ ךרע, ךוב-רעטרעוו ןשידעּפָאלקיצ
 זא  ןבָאה ליװ ('םרא, טרָאװכוז)

 "אפלא רעדָא "ףלא, באטשכוב רעד
 תוא סָאד -- ."ףיש, א שטייט רעד זיא
 רעשיאערבעה רעד ןיא טָאה 'יףלא,
 רעד ,, גנוטיידאב יד טאהעג ךיוא ךארּפש
 זא ,טגָאז 'ג םילקש הנשמ יד .""רעטשרע
 -אק עסיורג א ןעוועג זיא שדקמה תיב ןיא
 עצנאג סָאד ןגעלעג זיא טרָאד ןוא עס

 םעד ראפ ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג
 ןפראדעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,שדקמה תיב
 -סיורא טרָאד ןופ ןעמ טָאה טלעג ןעמענ
 תופוק שלשב) ןשיוק יירד ןיא ןעמונעג

 ,ףלא ןהב בותכו, ,('הכשלה תא ןימרות
 ןעוועג ןענעז ןשיוק יד ףיוא ,יילמיג תיב
 תיב ,ףלא ןבאטשכוב יד ןבירשעגפיוא
 רעד ,רעטשרע רעד טסייה סָאד ,למיג

 ןיא ךיוא .רעטירד רעד ןוא רעטייווצ
 םעד ןענכייצראפ וצ גהנמ רעד זיא םירפס
 יצ לייט ןטשרע םעד רעדָא טאלב ןטשרע

 ייא,, --- .'א באטשכוב םעד טימ לטיּפאק

 ,?ביױהנָא רעד,, :גנוטיידאב יד ךיוא טָאה

 הי"נ תבש ארמג רעד ןיא ןעניפעג רימ ןוא

 ףלאמ הלוכ הרותה תא ומייקש םדא ינב ,

 "עג םייקמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ,,) "וית דעו

 ,"וית זיב ףלא ןופ הרות עצנאג יד ןעוו

 -- .('ףוס ןזיב בױהנָא ןופ,, טסייה סָאד

 עז ללכב "?תיב-ףלא ןגעוו
 ,"תיב-ףלא

 טרָאװ-ךיז

 ןיא רָאי ןיא שדוח ןטפלע ןופ ןעמָאנ ב
 ןעוו ,לָאמא רָאג :געט 20 טָאה :חול ןשידיי
 -עג ךיז טָאה רָאי ןשידיי ןופ בױהנָא רעד
 ןעוועג בָא זיא ,ןסינ שדוח ןופ טנעכער
 ןעמָאנ רעד .רָאי ןופ שדוח רעטפניפ רעד
 יטנָאמרעד טשינ ךיינת ןיא טרעוו ,ייבֲא.

 ,"ישימחה, רע טסיה ך"נת ןיא ןוא
 ,"בא,, ןעמָאנ רעד ,י"שדוח רעטפניפ רעד,
 -ָאה ,םישדח עלא ןופ ןעמענ יד יוז טקנוּפ
 -גייא יד ןופ ןעמונעגרעביא ןדיי יד ןב
 -תולג ןופ ןטייצ יד ןיא ,לבב ןיא רעניואוו
 ,שדקמה-תיב ןטשרע ןופ ןברוח ןכָאנ לבב

 -ארט יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז בא שדוח ןיא
 -עג רעשידיי רעד ןופ ןשינעעשעג עשיג
 ןברוח רעד ,םילשורי ןברוח רעד ,עטכיש
 ןופ ןברוח רעד יס'שדקמה תיב עדייב ןופ
 ןופ שוריג רעד רעטעּפש רָאג ןוא ,רתיב
 -אב בא טרעו הנשמ רעד ןיא .עינאּפש
 סע ןוא ,שדוח:רעיורט א ראפ טכארט
 ןיטעממ בא סנכנשמ,, . טגָאועג טרעוו
 רעד ןָא ךיז טביוה סע ןעוו, ,!'החמשב
 "ףעקיניוו ךיז ןעמ טייופ ,בא טאנָאמ
 ןופ געט ןיינ עטשרע יד .('ו ,'ד תינעת)
 -עיורט יד סלא טנאקאב ןענעז בָא שדוח

 עקידרעטעּפש יד ןיא ."יגעט ןיינ, עקיר
 םעד ןפורעג טסיירט סלא ןעמ טָאה ןטייצ
 השמח ךיוא עז -- ."בא םחנמ,, שדוח
 ""ףוזח תבש, ,"געט ןיינ; י'באב רשע
 "באב העשת,, ,ייומחנ תבש.

 -רעד .""רעטָאפ , א שיאערבעה ןיא בא
 טרָאװ ןופ גנוטיידאב יד ךיוא טמאטש ןופ

 ,"רעטסכעה,, ,"רעטסטלע, סלא 'יבא;
 ןופ י"עלעווק , יד ,ךאז א ןופ יידוסי רעד
 ,ןרעוו ןכאז ןענאוו ןופ עלעווק יד .ךאז א
 טסייה אמט ,עיגילער רעשידיי רעד טיול
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 סָאװ ,טייבראטּפיוה יד ;'האמוטה בא ,
 -בא, טסייה תבש םוא ןָאט טינ רָאט ןעמ
 ךיז טניפעג ''בא,, טרָאװ סָאד ;!!הכאלמ
 יו ,ןעמענ עשידיי-שיאערבעה ךס א ןיא
 ,"םולשבא,, ,י'רנבא;;

 / םעד ןופ רעטסטלע רעד) ןיד תיב בא
 טרעוו סָאװ ילטיט רעד .(בוטש סטכירעג
 ,טָאטש א ןיא בר ןטסכעה םעד ןבעגעג
 ןטייצ עטלא רָאג ןופ טמַאטש לטיט רעד

 זיא (ז"כ ןטק דעומ) ארמג רעד טיול
 ,ןטייצ יד ןיא ןעוועג ןיד-תיב-בא רעד ןיוש
 | טשרעהעג ןדיי יד רעביא טָאה סע ןעוו

 ןעוו ,ןגָאז וצ רעווש זיא'ס .ךלמה לואש
 -עג טריפעגנייא זיא לטיט רעקיזָאד רעד
 ,'ב הגיגח הנשמ יד ,ןדיי ייב לעיציפָא ןרָאװ
 תיב ןטייווצ ןופ ןטייצ יד ןיא זא ,טגָאז 'ב
 ןירדהנס ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענעז שדקמה
 -- ,''תוגוז,,יד .,ןָאזרעּפ ייווצ ןענַאטשעג
 -- תובא יקרּפ ןיא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ

 ""אישנ רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
 בא / רעד ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא
 תיב בא רעד זא ,זיא רעכיז ."ןיד תיב
 עטסכעה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא "יןיד
 לארשי ץרא ןיא ןדיי ייב רעריפ עזעיגילער
 ,ינש -תיב ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ןופ ןוא הנשמ ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא ןוא
 ,'ז ןירדהנס) אתפסות רעד ןיא .ארמג רעד
 תיב בא רעד ןעוו זא ,טגָאזעג טרעוו ('ח
 ,שרדמה:תיב ןיא ןעמוקניירא טגעלפ ןיד

 זיא רע עכלעוו ןבעל ,ןשטנעמ עלא ןבָאה
 .ןלעטשפיוא טזומעג ךיז ,ןעגנאגעגייבראפ
 -עג זיא !יןיד תיב בא , רעד ןעוו ,גָאט ןיא
 -העירק טזומעג ךיז עלא ןבָאה ,ןברָאטש
 יתב עלא ןיא ןוא ,(ו'כ ןטק דעומ) ןסייר
 ןענרעל טרעהעגפיוא ןעמ טָאה םישרדמ
 דעומ) רעיורט ןופ ןכייצ סלא גָאט םענעי
 טגעלפ 'ףןיד תיב בא, רעד .(ביכ ןטק
 רע ןוא ,זיא שדוח שאר ןעוו ןלעטשטסעפ
 הנשמ) שדוח שאר םעד 'י!ןקילייה,+ טגעלפ
 ןופ ןטייצ יד ךָאנ ךיוא .('ז 'ב הנשה שאר
 יד ןופ עכָאּפע רעד ןיא ,ארמג רעד

 -ץרא ןיא ייס ןוא לבב ןיא ייס ,?םינואג,
 רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,לארשי
 םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,הבישי רעד ןופ

 -עטעּפש יד ןיא --- ."ןיד תיב בא, לטיט
 ךס א רימ ןעניפעג עּפָאריײא ןיא ןטייצ ער
 "ך"בא,, לטיט םעד טימ טנכייצאב םינבר
 תיב בא , ןופ תובת-ישאר יד זיא סָאװ)
 "ףיד תיב בא שאר,) דייבאר רעדָא (י'ןיד
 םיטרּפ -- .('ןיד תיב בא ונברי, רעדָא

 -בא , טרָאװ-ךוז ,"ןילמ ךרע, סר''יש ןיא
 ,"ןיד-תיב

 -רעד ןופ רעטָאפ רעד ,) םימחרה בא
 -יאערבעה רעד ןיא הליפת ,('גנומראב
 ןדעי טגָאזעג טרעוו סָאװ ,ךארּפש רעש

 יד ,רעדנעל ליפ ןופ תולהק יד ןיא תבש |

 ןופ רעטָאפ,,) טָאג וצ טעבעג א זיא הליפת

 יד ןופ תומשנ יד ראפ ("גנומראברעד
 "עג טסאפראפ זיא יז :ענעברָאטשראפ
 ןדיי עלא יד ןופ ןעקנעדנָא םוצ ןרָאװ

 שודיק ףיוא ןרָאװעג טיוטעג ןענעז סָאװ
 יד ןעוו ןוא ,זיא רבחמ ריא רעוו .םשה

 טשינ זיא ,ןרָאװעג טסאפראפ זיא הליפת
 ןעמ טניפעג לָאמ עטשרע סָאד .טנאקאב
 ןופ די בתכ ןיא רוזחמ א ןיא הליפת יד

 -ראפ זיא יז זא ,טביולג ןעמ ,1270 רָאי
 יד ךָאנ דנאלשטייד ןיא ןרָאװעג טסאפ

 יד ןיא (1096) ו"נתת רָאי ןופ תוטיחש
 יעסוני) "רערָאפ-ץיירק,, יד ןופ ןטייצ
 -עג ךיוא טרעוװ "םימחרה בא, ,(?בלצה
 זיא ןעמ ןעוו םיבוט םימי יד ןיא טגָאז
 ןאראפ זיא הליפת רעד וצ .תומשנ ריכזמ

 ,עידָאלעמ עלעיצעּפס א

 סָאד (שיאעמארא ףיוא ?רעטָאּפ,) אבא
 סלא טיירּפשראפ רעייז זיא טראוו עקיזָאד

 ןָא טייצ רענעי ןופ ןיוש ןדיי ייב ןעמָאנ
 סָאד ,שיאעמארא טדערעג ןבָאה ןדיי ןעוו

 תיב ןטייווצ ןופ ןטייצ יד ןופ ןיוש טסייה

 ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןעניפעג רימ .שדקמה
 ארמג רעד ןיא טיירּפשראפ רעייז "אבא;
 זיב ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ןוא
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 טאהעג ךיוא טָאה אבא טרָאװ סָאד .טנייה
 א "לטיט-ןרע, ןא ןופ גנוטיידאב יד
 ץנאג ןעניפעג רימ ןוא ,"יבר,, יו רעגייטש
 ,"לואש אבא,, ,לשמל ,הנשמ רעד ןיא טפָא
 -עג יוװ --- ,"לואש יבר,, יו יוזא זיא סָאד
 ליפ ארמג רעד ןיא ןאראפ ןענעז טגָאז
 "אבא, ןפורעגנָא ןרעוו סָאװ ןענָאזרעּפ
 -נת., ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט רעניילק א
 ןעוועג ןענעז לייט רעטסערג רעד ,"םיא

 ,אבא ןעמענ יד ייב ,ָאד רימ ,"םיארומא,
 ןופ עטסקיטכיוו רָאג יד ןעגניירב ןלעוו
 -אנ רעד זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע ,ייז
 ןעמָאנ ןופ גנוצריקראפ א זיא אבא ןעמ

 -אב ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא .םהרבא
 אבא ןוא םהרבא ןעמענ יד רימ ןענעגעג
 טרָאװ סָאד -- ."אבא-םהרבא, :ןעמאזוצ
 ןופ ןטייצ יד ןיא רעטעּפש זיא "אבא.

 ףירגאב רעסיוועג א ךיוא ןרָאװעג "הלבק ,

 ."תוריפס,} עטסכעה יד ןופ רענייא ראפ
 -עּפש יד ןיא םינבר עטסקיטכיוװ יד ןגעוו

 אבא ןסייהעג ןבָאה סָאװ ,ןטייצ עקידרעט

 ,"םהרבא, טרָאװ םייב ןביירש רימ ןלעוו
 םהרבא , ןסייהעג עלא ןבָאה ייז לייוו

 ."אבא

 -נוהרָאי ןט-2 ןיא לבב ןיא ,יבר אּבַא
 טשרעוצ טניואוועג טָאה אבא יבר :טרעד
 ןייק קעווא רע זיא ךָאנרעד ןוא לבב ןיא
 -רעטעּפש יד .(ד"כ תוכרב) לארשי-ץרא
 לבב ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיארומא עקיד
 -ץראבש וניתובר ןאבא יבר ןפורעג ןבָאה
 שלארשי:ץרא ןופ יבר רעזנוא,,) לארשי
 ןופ ןרעו ארמג רעד ןיא ,(ז"י ןירדהנס)
 -גא ירבד ןוא תוכלה ךס א טכארבעג םיא

 אבא יבר זא ,טלייצרעד ארמג יד ;הד
 זא ,לארשי:ץרא טאהעג ביל יוזא טָאה
 -ץרא ןייק לבב ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגוצ זיא ןוא לארשי
 -עג רע טָאה יץינערג יד זיא סע ואוו ,וכע
 טפאשביל סיורג ראפ רענייטש יד טשוק

 טרעװ סע .,ב"יק תובותכ) דנאל םוצ
 הקדצ ןבעג טגעלפ רע זא ,טלייצרעד ךיוא

 -עד ןוא ,ןקרעמַאב טשינ לָאז רענייק זא
 טימ לקעז א ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה רעביר
 יד ףיוא ןעגנָאהעגפױא סע ןוא תועבטמ
 ןופ ןלָאז טייל עמירָא יד ידכ ,סעציײלּפ

 ,ןעז טינ לָאז רע ןוא ,טלעג ןעמענ טרָאד
 ,'ס תובותכ) .טמענ סע רעוו

 ,"ברי, עז .אכירא אבא

 ןופ רעטָאפ ,ארומא ,אבא רב אבא
 טסייה ;לאומש ,לבב ןיא ארומא ןטמיראב
 הובא, ךיוא ארמג רעד ןיא רעביראד

 ;?לאומש ןופ רעטָאפ רעד,) ?לאומשד
 טָאטש רעד ןיא טניואוװעג טָאה רע
 ןאמ רעכייר א ןעוועג זיא ןוא ,אעדרהנ
 תוישעמ ךס א םיא ןופ טלייצרעד ארמג יד
 סע ,טײלעמירָא וצ הקדצ ןלייט ןייז ןגעוו
 "עג רע טָאה לָאמנייא זא טלייצרעד טרעוו
 הבדנ א טימ לאומש ןוז ןייז טקיש
 ;עילימאפ רעמירָא ןא וצ עגָארטוצּפָא
 ןשנעמ-עילימאפ יד ןפָארטעג טָאה לאומש
 -גורטעג ןוא שיילפ ןסעגעג ןבָאה ייז יו
 סע ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ןייוו ןעק

 -אב ייברעד ןוא רעטָאפ םעד טלייצרעד
 ףראד עילימאפ רעקיזָאד רעד זא ,טקרעמ
 ףיורעד .תובדנ ןייק ןבעג טינ רעבירעד ןעמ
 ייז ביוא זא :טגָאזעג רעטָאפ ןייז םיא טָאה
 -אמ ערעייט עכלעזא וצ טניואוועג ןענעז
 ערעסערג ךָאנ ןבעג ייז ןעמ ףראד ,םילכ
 רב אבא .(ח"ּפ האפ ימלשורי) תובדנ
 קעװא טייצ רעסיוועג א ףיוא זיא אבא
 ןכאמ ךיוא טגעלפ רע ,לארשי-ץרא ןייק
 ענעי, ןופ רעדנעל עטייוו יד ןיא סעזייר
 -רעטעּפש ןיא .("םיה תונידמ,,) "םי טייז
 ףוס םוצ "תולודג תוכלה.,) ןעלעווק עקיד
 תופסות ןיא טכארבעג ,ןיטג תוכלה ןופ
 עדנעגלָאפ טלייצרעד טרעוו (ג"ע ןישודק
 ןעוועג לָאמא זיא אבא רב אבא :עדנעגעל
 ןפָארטעג רע טָאה ,רעדנעל עטייוו יד ןיא
 -רָאפ םיא טָאה עכלעוו ,ןירעכאמ-ףושכ א
 טָאה יז לייוו ,ריא טימ ןבעל וצ טגיילעג
 אבא רב אבא ןופ זא ,ושכ טימ ןעזעג
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 רעסיורג א ןעמוקסיורא טכאנ ענעי ףראד
 טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה אבא יװ .ןאמ
 -ייא ןיא זיא ןוא ,שרופמה םש א טגָאזעג רע
 ןוא ,אעדרהנ ןיא ךיז ייב ןעוועג קילבנג
 ןוא ,בייוו ןגייא ןייז טימ טבעלעג טָאה
 -עג םיא טָאה ןוא ןרָאװעג תרבועמ זיא יז

 / רב אבא ןופ -- .לאומש ןוז םעד ןריוב
 ,תודגא ןוא תוכלה ליפ ןאראפ ןענעז אבא

 ראפ טייצ עצרוק א ןברָאטשעג זיא רע

 . .לאומש ןוז ןייז

 ןיא לארשי-ץרא ןיא אנת ,ןוירונ אבא
 הנשמ רעד ןיא .טרעדנוהרָאי ןטייווצ
 ,"ןיידצ שיא;' ןפורעגנָא ךיוא רע טרעוו
 רעד ןיא טניואוועג טָאה רע זא ,טסייה'ס
 ןישודק ףוס הנשמ רעד ןיא .ןודצ טָאטש

 רעטָאפ א זא ,םיא ןופ טכארבעג טרעוו
 ןופ ךאפ םעד ןוז ןייז ןענרעל טשינ לָאז

 ךוטסאּפ א ,רעפיש א, רעביירט-לזייא ןא

 רעד זיא תונמוא ערעייז לייוו ,רחוס א ןוא
 םוצ החיתּפ רעד ןיא .הבנג ןופ ךאפ
 עבלעז סָאד ןוא "ןוירוג אבא שרדמ,

 רתסא שרדמ םוצ החיתּפ רעד ןיא ךיוא
 -יטע ייר א םיא ןופ טכארבעג ןרעו ,הבר
 "וג ןוא ץרא-ךרד ןגעוו ןעגנוקרעמאב עש
 זיא סע -- .שטנעמ ןופ גנוריפפיוא רעט
 אבא רעקיזָאד רעד יצ ןגָאז וצ רעווש
 שרדמ, םעד וצ תוכייש א טָאה ןוירוג

 | ."ןוירוג אבא

 ןיא תפומ לעב ןוא קידצ היקלח אבא
 ןופ ביֹוהנֶָא ןיא רעפעגמוא לארשי ץרא

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטשרע
 -ןענאטשעג זיא שדקמה תיב עטייווצ סָאד

 -רעד טרעוװ (ג"כ תינעת) ארמג רעד ןיא
 ןופ לקינייא ןא ןעוועג זיא רע זא ,טלייצ
 טָאה רע זא ןוא לגעמה ינוח תפומ לעב
 הכאלמ לעב רענעגנודעג סלא טייבראעג
 םערָא ןא קידנריפ ,דלעפ ןיא םענעי ייב
 טינ זיא סע ןעוו ,רָאי ןקורט א ןיא ;ןבעל
 וצ ןעמוק ןעמ טגעלפ ,ןגער ןייק ןלאפעג
 ןיא ;ןייז ללּפתמ לָאז רע זא ,היקלח אבא

 טגָאעג טרעװ (ד"כ תוכמ) ארמג רעד
 ךלוה ו"ט םילהת ןיא קוסּפ םעד ףיוא
 ףיוא ךיז טריפ,) "קדצ לעוּפו םימת
 ךלוה,, זא ,("טייקיטכערעג טימ ןוא ץנאג

 ןוא .וניבא םהרכבא ןעמ טניימ ?םימת
 ,היקלח אבא ןעמ טניימ "קדצ לעוּפ,,

 ,קורתשא ןוד ךיוא יהריה ירמ אבא
 רעד ןיא ךיירקנארפ ןיא רבחמ ןוא ןדמל
 ןופ ביוהנָא ןוא ןט12 ןופ טפלעה רעט2

 "עג זיא סולפנייא ןייז .טרעדנוהרָאי 1014 |

 ןיא טליּפש רע ןוא רעסיורג א רעייז ןעוו

 -רעל ןגעק ףמאק םעד ןופ עטכישעג רעד
 .עלָאר עסיורג רעייז א עיפָאזָאליפ ןענ
 םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא ירמ אבא
 טָאטש רעד ןיא ךיירקנארפ ןיא 125 רָאי
 -ןארפ ףיוא שטייט רעד זיא "ןול,,) לינול
 ףיוא זיא "הרי; ןוא ,?הנבל, שיזיוצ

 טמאטש ןופרעד ןוא "הנבלי-, שיאערבעה |

 רע זיא טרָאד ןופ ,("יחריה,, ןעמָאנ ןייז
 ךיוא ,רעילעּפנאמ טָאטש רעד ןיא קעווא

 עסיוועג א ןעוועג זיא סָאד ,ךיירקנארפ ןיא|

 ןענישרעד ןענעז סע יװ ,םעדכָאנ טייצ
 -יווצ ,ם"במר ןופ םיופס עשיפָאזָאליפ יד
 א ןוא ,"םיכובנ הרומ,, רעד ךיוא ייז ןש

 -ָאזָאליפ ןענרעל ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי ךס |
 -קנארפ ןיא תולהק עשידיי יד ןיא .עיפ

 עקיטפעה א ןביהעגנָא ךיז טָאה ךייר
 רעגנעהנָא-עיּפָאזָאליפ יד ןשיווצ המחלמ
 -ָאזָאליפ ןופ רענגעק יד ןוא טייז ןייא ןופ
 ןופ--ץיּפש רעד ןיא ירמ אבא טימ עיפ
 עכלעוו ,גנוריגער יד .טייז רעטייווצ רעד
 ,טניירפ-עיפָאזָאליפ יד טציטשעג טָאה

 -נָאמ ןזָאלראפ וצ ןירמ אבא ןליופאב טָאה
 זיב ,ןרעדנאוו ןעמונעג טָאה רע .רעילעּפ

 ןיא טצעזאב ףוס םוצ ךיז טָאה רע
 ;ןברָאטשעג רע זיא טרָאד ןוא ,ןאיניּפרעּפ
 -אב טשינ ןזיא טיוט ןייז ןופ רָאי סָאד
 ןגעוו ווירב עלא טָאה ירמ אבא .טנאק
 -פיונוצ עיפָאזָאליפ רעד םורא ףמאק םעד
 ןיא "תואנק תחנמ,, רפס א ןיא טלמאזעג
 ,םיקרפ 2
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 ןשידיי א ןופ ןעמָאנ ארקיס אבא
 ןטייווצ ןופ ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא דלעה
 (ו"נ ןיטג) ארמג רעד ןיא .שדקמה תיב
 רעד ןעוועג זיא רע זא .טלייצרעד טרעוו
 ןוא ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ןופ ןוז-ןרעטסעוװש

 רעד ,"ינוירב שאר, רעד ןעוועג זיא רע
 יימיור רעד ןגעק רעפמעק יד ןופ רעריפ
 יבר טָאה הצע ןייז טיול .טפאשרעה רעש
 טָאטש יד ןעוו םילשורי טזָאלראפ ןנחוי
 םעד ךרוד טרעגאלאב ןעוועג ןיוש זיא
 זא ,ןבָאה ןליוו לייט .רעטילימ ןשימיור
 -ָאנ-טאווירּפ ןייק טינ זיא ?אוקיס אבא;
 -יפ רעד ,, שטייט רעד זיא סָאד רָאנ ,ןעמ
 "םירקיס, ןוא ,"רעיראקיס יד ןופ רער
 -לעוו ,רעפמעק יד ןסייהעג סלָאמאד ןבָאה
 ןיא .ןדרעווש עצרוק ןגָארטעג ןבָאה עכ
 ןב, ןפורעגנָא רע טרעװ הכיא שרדמ

 ,"חיטב

 רעד ןוא הנשמ רעד ןיא לואש אבא
 ןוא םיאנת עכעלטע טנָאמרעד ןרעוו ארמג

 ָאד .ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ םיארומא
 ןטסקיטכיװ םעד ןגעוו ןבעג רָאנ רימ ןלעוו

 רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו סָאװ ,ייז ןופ
 םעד טימ רעטרע ךס א ןיא הנשמ
 ןעוועג זיא רע .,"לואש אבא ,, ןעמָאנ-םתס
 ףוס ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג ןוא אנת א

 . "ראוו זיא רע ןוא ,שדקמה תיב ןטייווצ ןופ

 ןנחוי יבר ןופ דימלת א ןעוועג ךעלנייש
 ןענעז תוכלה ענייז ןטסייממא .יאכז ןב

 'ב תודמ) תונברק ןוא שדקמה תיב ןגעוו
 (ד"כ הדנ) ארמג רעד ןיא (.'ט תוחנמ
 -עג זיא לואש אבא זא .טלייצרעד טרעוו

 טלייצרעד רע ןוא ,רעבערג-םיתמ א ןעוו

 -ָארּפ .םיתמ ןגעוו תוישעמ-ירוּפיס טרָאד
 -ּפא ןייז ןיא יולסערב ןופ יוועל רָאסעּפ
 אבא ןופ הנשמ יד שטייד ףיוא גנולדנאה
 אבא רעקיזָאד רעד זא טניימ "?לואש-
 ןעועג רדסמ טאהעג ןבָאה לָאז לואש
 | ,תוינשמ

 ןעמ סָאװ .טרָאװ א זיא סָאד רבא

 "נעמ ןופ לייט א סלא טפָא ץנאג טפערט
 -ארא רעד ןופ ןעמאטש סָאװ ,ןעמענ-ןשט
 ןאראפ ןענעז ,לשמל ,יוזא .ךאוּפש רעשיב

 ,"לודבא, רעשרעה עשיבארא ןופ ןעמענ
 עשיקרעט יד ןופ ןעמענ יד ,"האלאדבא ,
 לודבא ןוא "דימאכ לודבא,, ןענאטלוס
 -ארא ןיא טָאה "דבא,, טרָאװ סָאד ."זיזא
 ןיא "דבע,, סָאװ ,שטייט ןבלעז םעד שיב

 -אדבא , .טכענק טסייה סָאד ,ןשיאערבעה
 רעד, שטייט רעד שיבארא ןיא זיא "האל
 -עה רעד ןיא יו טקנוּפ ,"טָאג ןופ טכענק
 "קידבוע , ןעמָאנ רעד ךארּפש רעשיאערב
 ןיא -- .טכענק סטָאג שטייט רעד ךיוא זיא
 טרעוו רעכינ עשירָאטסיה עשיבארא יד
 ערעייז טימ ןדיי ייר א ןגעוו ןבעגעגרעביא

 ןבָאה סָאװ ,"האלאדבא-, ןעמענ-רעדָאפ
 םעד דעמאכומ ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג
 ,הנומא רעשינאדעמכאמ רעד ןופ רעדנירג
 ןעמונעגנָא ןבָאה ןלָאז ןדיי עקיזָאד יד ןוא

 ,ןביולג סדעמאכומ

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ יּבר והַּבא
 "-שייץרא ןיא םיארומא עטסדנעטיידאב
 ןדיי יד ייב טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,לאר

 א ךיוא ןטייצ ענעי ןיא לארשי ץרא ןיא
 והבא יבר .עלָאר עשיטילַאּפ עסיורג
 ביוהנָא ןיא רעפעגמוא טבעלעג טָאה

 א ןעוװעג זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט4 ןופ
 רעד ןיא .ןנחוי יבר ארומא ןופ דימלת
 תוכלה טכארבעג טּפָא ץנאג ןרעוו ארמג
 .ףנחוי יבר רמא והבא יבר רמא, סלא

 יבר ןייז ןופ ךָאנ טגָאז וחבא יבר סָאװ
 ןיא טניואוועג טָאה והבא יבר .ןנחוי 'ר
 זיא סָאד ,"אראזעצ,, ,ןירסיק טָאטש רעד
 ,לארשי-ץרא ןיא טָאטש טרָאּפ א ןעוועג
 "עי ןיא .םי ןשידנעלטימ ןופ גערב ןפיוא
 -ץרא ןיא טשרעהעג םיור טָאה ןטייצ ענ
 רעד ןסעזעג זיא ןירסיק ןיא ןוא ,לארשי

 יבר ,לארשי ץרא ןופ רעשרעה רעשימיור
 רעסיורג א רָאנ טשינ ןעוועג זיא והבא
 "ירג רעד ןופ רענעק א ךיוא רָאנ ,ןדמל
 ."געסיו עכעלטלעוו ןוא ךארּפש רעשיכ



 12 ןּבא 11

 רעסיורג א ןעוועג רעבירעד זיא רע .ןטפאש
 סָאװ .רעשרעה עשימיור יד ייב בושח
 ךרודאד ןוא ,ןירסיק ןיא טניואוועג ןבָאה
 רעריפ רעשיטקאפ רעד ןרָאװעג רע זיא
 טלָאמעד .לארשי-ץרא ןיא ןדיי עלא ןופ

 -עג לארשייץרא ןיא ןדיי יד רעביא זיא
 ,לאילמג ןבר אישנ רעד רעריפ סלא ןעוו
 ןופ רענעלק ןעוועג רעבָא זיא רעכלעוו

 ךיא זיא רעביראד ןוא .והבא 'ר
 יבר רעטנוא ןפרָאװרעטנוא ןעוועג רע
 טכארבעג ןרעװו והבא יבר ןופ .והבא
 "גא ירבד ןוא תוכלה ךס א ארמג רעד ןיא

 םלועל , ג"צ אמק אבב ןיא טגָאז רע ;הד

 "םיפדורה ןמ אלו םיפדרנה ןמ םדא אהי
 -ראפ יד ןופ ןייז רעסעב לָאז שטנעמ א)
 -עי ןפדור סָאװ יד ןופ טשינ ןוא עטגלָאפ

 יד זא יט"ּפ ןילוח ןיא טגָאז רע ,("םענ
 םעד ןופ תוכז ןיא רָאנ טריטסיזקע טלעוו

 סָאװ,, ,"וניאש ימכ ומצע םישמש , שנעמ

 -עג טָאה רע ."טשינרָאג ראפ ךיז טכאמ

 סָאװ ,ןשנעמ ןצעש ףראד ןעמ זא ,ןטלאה
 ןוא ןָאטעג הבושת ןוא טקידניזעג ןבָאה

 תוכרב) טרָאװ עטנאקאב סָאד טגָאז רע
 םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב, זא ,(ד"ל
 סָאד ,"םידמוע םניא םירומג םיקידצ
 ןופ רעסערג זיא הבושת לעב א זא טסייה

 -ניזעג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,קידצ א
 -הדגא ןא ןאראפ זיא והבא יבר ןופ ,טקיד
 יד קנאדעג ןפיוא טגניירב סָאװ ,טרָאװ

 ןופ ןעגנושרָאפ עכעלטפאשנעסיוו עטסיינ
 שרדמ ןיא ,ךילמענ :טגָאז רע ;טייצ רעזנוא

 ,גנופאש-טלעוו רעד ןגעוו 'ג הבר תישארב

 בורח ייז ןוא ןטלעוו ןפאשאב טָאה טָאג זא

 -יטציא יד ןפאשאב טָאה רע זיב ,טכאמעג

 ("ןבירחמו תומלוע ארוב,) טלעוו עק

 -יגָאלָאעג עיינ יד טימ ןעמיטש לָאז סָאד

 רעקיטציא רעד ראפ זא ,ןעגנושרָאפ עש

 "ירפ ןעוועג ןענעז דרע רעד ףיוא עכָאּפע
 ןשינעפעשאב םינימ טימ ןכָאּפע רע

 ארמג רעד ןיא .ןדנואוושראפ ןענעז סָאװ

 טגעלפ רע זא ,רימ ןעניפעג (ד"י הגיגח)

 םירש עשימיור יד ייב ןייז לדתשמ ךיז
 והבא יבר --- .ןדיי יד ןופ הבוט רעד ראפ
 רעגנעהנָא יד טימ םיחוכיו טריפעג טָאה
 ןעו ,טייצ רענעי ןיא םוטנעטסירק ןופ
 -ראפ ךיז טָאה הנומא עכעלטסירק יד
 ימלשורי ןיא ,לארשי-ץרא ןיא טיײרּפש
 שטייט ןייז טכארבעג טרעוו ('ב תינעת)
 םדא ןב ,בזכיו לא שיא אל; קוסּפ ןפיוא
 טינ זיא רע זא ,טגָאז טָאג לייוו ,"םחנתיו
 -- .(םדא ןב,) "שנעמ א ןופ ןוז ןייק
 ,ימיבא) ןיז 5 טאהעג טָאה והבא יבר
 יבר ןוא אריעז יבר ,אנינח יבר :יייבא
 -לעוו ןגעוו ,רעטכָאט ןייא ןוא (ןועמש
 ריא טָאה רע זא ,טלייצרעד טרעוו סע רעכ
 -בָא ,('א האּפ ימלשורי) שיכירג טנרעלעג
 ןטייצ ענעי ןופ םימכח עשידיי ךס א לָאװ

 טשינ סע רָאט ןעמ זא ,ןטלאהעג ןבָאה
 (ח"כ ןטק דעומ) ארמג רעד ןיא .ןענרעל
 זיא והבא יבר ןעוו זא ,טלייצרעד טרעוו
 יד וליפא טנייועג ןבָאה ,ןברָאטשעג

 ,טסייה סָאד ,"ןירסיק ןופ ןליײז-טָאטש;;
 .ןעמעלא ייב רעיורט א ןעוועג זיא סע זא

 -אב ליפ רעייז זיא סָאװ ,טרָאװ א ןּבא
 ךַארּפש רעשיבַארַא רעד ןיא ןרָאװעג טצונ
 א ךָאנ טימ ןעמאזוצ ןעמָאנ-רָאפ א סלא

 ייב טפָא ץנאג טפערט ןעמ ,לשמל ,טרָאװ
 -סיא ובא; יו ,ןעמענ עכלעזא רעבארא יד
 טרָאװ ןופ שטייט רעד .המודכו "קַאח
 יו רעבלעז רעד זיא שיבארא ןיא "ובא;
 ,ךארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא "בא;
 ךָאנ ךיז טריפ סע ."רעטָאפ,, :ךילמענ
 -ייא ביוא זא ,רעבארא לייט א ייב טנייה
 "אנ זיא סע רעסאוו טימ ןוז ַא טָאה רענ
 רעטָאפ ןייז טסייה ,דעמאכומ ,לשמל ,ןעמ
 -אכומ ןופ עטאט רעד; ,"דעמאכומ ובא;
 רעבארא יד ןגעלפ םעד ץוחא רעבָא ."דעמ
 -סיה טיול "ובא ,, טרָאװ סָאד ךיוא ןצונאב
 שמוח ןופ יו יוזא לשמל .ןעמענ עשירָאט
 רעד ןעוועג זיא םהרבא זא ,רימ ןסייוו
 רענייא ביוא רעבירעד ,קחצי ןופ רעטָאפ
 םיהארביא רעבארא יד ייב ןסייהעג טָאה
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 ךיוא םיא ןעמ טָאה ,(םהרבא זיא סָאד)
 ןופ רעטָאפ רעד,,) "קאחסיא ובא, ןפורעג
 יד ןגעלפ "ובא טרָאװ סָאד ,("קחצי
 סלא אקוד טשינ ןצונאב ךיוא רעבארא
 -עי ןענכייצאב וצ ךיוא רָאנ ,?רעטָאפ ,
 -ורב,, ,"ןוז,, יו .טפאשהבורק ערעדנא עד
 ןסייהעג טָאה רענייא זא ,לשמל ."רעד
 ("ןרהא, ןזיא סָאד) "ןוראה,, ייז ייב
 "אסומ ובא, ךיוא ןפורעג םיא ןעמ טָאה
 השמ שטָאכ ,"השמ ןופ רעטָאפ רעד;)
 ,רעטָאפ א טשינ ןעוועג זיא שמוח ןיא

 ךיוא טָאה ןעמ .ןרהא ןופ רעדורב א רָאנ
 ןקיטסייג ןיא "ובא , טרָאװ סָאד טצונאב
 ןסייה טנָאקעג טָאה רָאטקָאד א ,לשמל ,ןיז

 רעד זיא סָאװ ,?איפעלא-ובא,, ייז ייב
 "ודכו "טנוזעג ןופ רעטָאפ רעד ,, שטייט
 ערעגנעל א לעיצעפס ָאד ןביג רימ .המ
 לייוו ,"ובא, טרָאװ ןופ גנושטייטסיוא
 ליפ רעייז רימ ןפערט טרָאװ עקיזָאד סָאד

 םימכח עשידיי עסיורג ןופ ןעמענ יד ייב
 -עּפש ךיוא ןוא ןטייצ עשיבארא יד ןופ
 ןקיזָאד ןופ גנושטייטסיוא יד ןוא ,רעט
 גנוטיידאב יד רערָאלק זנוא טכאמ טרָאװ
 .ןעמענ ךס א ןופ

 "יפ רעשידיי ינַאהאפסיא יסיע ןבא
 עשלאפ ,, יד ןופ רענייא ,דלעה ןוא רער
 ןזיילסיוא טבורּפעג ןבָאה סָאװ ,?םיחישמ

 "ידיי א ןריזינאגרָא ךרוד תולג ןופ ןדיי יד
 -עג זיא ןעמָאנ רעשידיי ןייז .יימרא עש
 ןיא טבעלעג טָאה רע ;בקעי ןב קחצי ןעוו
 ןופ ביױהנָא ןיא עיסרעּפ ןיא ןאהאּפסיא
 -עג טָאה טלָאמעד .טרעדנוהרָאי ןט8
 ןביא ףילאק רעד עיסרעּפ ןיא טשרעה

 -ןאהאב טכעלש טָאה רעכלעוו ,ןאוורעמ

 זיא טלָאמאד ,דנאל ןייז ןיא ןדיי יד טלעד
 ךיז טָאה ןוא יסיע ובא ןענאטשעגפיוא

 ןלמאז ןעמונעג ןוא חישמ סלא טרעלקרע

 טימ ידכ ,טיילעגנוי עשידיי ךיז םורא
 ןופ ןדיי יד ןזיילוצסיוא טפארק רעייז

 זא ,םיא ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע .תולג
 ןיא ןטערטסיורא ןיילא רענייא טגעלפ רע

 ןופ תונחמ ןגעק ףמַאק ןיא דלעפיטכַאלש
 ןיא .ןגיזאב ייז ןוא רעטילימ ןכעלטנייפ
 יטיוט ןלאפעג יסיע ובא זיא טכאלש א
 -- .ןפָאלוצ ךיז ןענייז רעגנעהנָא ענייז ןוא

 רעקיזָאד רעד ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא
 ןבָאה ,יסיע ובא ןופ טיוט ןפיוא ןוא הלּפמ

 רעטייוו זיא רע זא ,טביולגעג ןדיי ךס א
 ןעמוקעגמוא טשינ זיא רע זא ןוא ,חישמ

 קעווא זיא רע זא רָאנ ,המחלמ רעד ןיא
 יד וצ .,ןויטבמס ךייט טייז רענעי ןיא
 טעװ טרָאד ןופ ןוא ,השמ ינב עראדנעגעל
 -סיוא ןוא יימרא ןא טימ ןעמוקקירוצ רע
 רעקיביולג עקיזָאד יד ןופ .ןדיי יד ןזייל

 "ער עשידיי רעדנוזאב א ןענאטשטנא זיא
 -אסיא;/ יד ןעמָאנ ןטימ עטקעס עזעיגיל

 ןיא ןבָאה עכלעוו .('םינוסיע,) "ןטיוו
 ןופ שרעדנא טריפעגפיוא ךיז תווצמ ךס א
 ובא ךָאנ רָאי 200 ראגָאז .ןדיי ערעדנא
 קשמד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה טיוט סיסיע

 .עטקעס רעקיזָאד רעד ןופ עקיביולג

 ןופ רעדנירג יסילפית ןַארמיא וּבא
 .עטקעס רעזעיגילער רעשידיי רעטלא ןא
 ןיא עלָאר עסיוועג א טליּפשעג טָאה סָאװ
 -ָאנ רעשיאערבעה ןייז .רעדנעל-חרזמ יד
 טניואוועג טָאה רע .השמ ןעוועג זיא ןעמ
 "פיט ןיא ךָאנרעד ,דאדגאב ןיא טשרעוצ
 ןט9 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,סיל

 ןיא טנעקילעג טָאה רע :;טרעדנוהרָאי
 ראפ טפָארטשאב טָאג זא) "שנועו רכש;י
 עטוג ראפ טניולאב ןוא םישעמ עטכעלש
 ךס א .םיתמה תייחת ןיא ןוא (םישעמ
 יד טאהעג רע טָאה םיניד ןוא טיגהנמ
 .רעמיאאראק יד סָאװ ,עבלעז

 ךרוד טמיראב ,רבחמ דוד םהרדוּבא
 ןסיורג א טָאה סָאװ ,"םהרדובא,, רפס ןייז
 -כישעג רעד ןופ גנושרָאפ רעד ראפ טרעוו
 ,םיגהנמ ןוא ןענוואד ןוא רודיס ןופ עט
 עינאּפש ןיא טבעלעג טָאה םהרדובא דוד
 1340 רָאי ןיא ;אליוועס טָאטש רעד ןיא

 סָאד ןעוועג רבחמ רע טָאה ('ק םיפלא 'ה)
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 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"םהרדובא,, רפס
 ןטסקעט ןוא םיגהנמ עלא ןעמונעגפיונוצ
 ךיירקנארפ ןוא עינאּפש ןיא תוליפת ןופ

 "רעד .שוריּפ א ןבעגעגוצ ייז וצ טָאה ןוא
 םיניד ענעדיישראפ ךיוא רע טגניירב ייב
 ןוא ארמג רעד ןופ ןעמונעג ,ןענוואד ןגעוז
 ,שאר םעד ,ם"במר ,םירפס עקידרעטעּפש
 זיא רפס ןקיזָאד ןיא .ערעדנא ןוא רוט
 ףיוא תודלומ יד ןופ חול א ןאראפ ךיוא
 םהרדובא רפס סָאד .סיורא רָאי 200 ךרעל
 ןרָאװעג טקורדעג לָאמ עטשרע סָאד זיא
 ןוא .(ן"ר) 1490 רָאי ןיא ןָאבאסיל ןיא
 ןרָאװעג טקורדעג סע זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 -ראפ ךיוא טָאה םהרדובא דוד ,לָאמ ליפ
 רוזחמ ןופ םיטויּפ לייט וצ םישוריּפ טסאפ
 רעב ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ייז ןוא
 םעד רעטנוא (ס"רת) 1900 רָאי ןיא ןיל

 ,"םהרדובא םולשת,, ןעמָאנ

 ןדמל (רעטשרע רעד קחצי בהוּכָא
 ןייק טסואוואב טשינ זיא'ס ;רבחמ ןוא
 טקנעד ןעמ ;ןבעל ןייז ןופ ךַאז ערעכיז
 -עגמוא עינאּפש ןיא טבעלעג טָאה רע זא
 רע :טרעדנוהרָאי ןט-14 ןופ ףוס םוצ רעפ
 תרונמ, רפס סָאד ןעוװעג רבחמ טָאה
 -עּפש ןרָאװעג ןזעלעג זיא סָאװ ,"רואמה

 טקורדעג זיא ןוא ןדיי ןענָאילימ ךרוד רעט
 -נוצעזרעביא ןיא ךיוא ,לָאמ ליפ ןרָאװעג
 טָאה ןוא ,ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעג
 ןטיירּפשראפ וצ גנוקריוו עסיורג א טָאהעג
 יד ייב ןעגנואיושנא עשיטע ןוא רסומ
 ןסאמ-סקלָאפ עשידיי עמורפ עטסטיירב
 עסיוועג טיול --- .ןרָאי רעטרעדנוה ךרוד

 רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תובת-ישאר
 יןעז וצ זיא ,"רואמה תרונמ,, םוצ המדקה
 -ייהעג טָאה קחצי יבר ןופ רעטָאפ רעד זא
 ןיא טביירש בהובא קחצי יבר .םהרבא ןס
 זיא רע זא ,ךיז ןגעוו המדקה רעבלעז רעד
 רע ןוא רחוס א ןעוועג ןרָאי ענייז עלא
 ףיוא טשרע רעבָא ,ןענרעל ךיוא טגעלפ
 ןבעגוצּפָא ןסָאלשאב רע טָאה רעטלע רעד
 ןבײרש ןוא ןענרעל טימ זיולב ךיז

 רבחמ ןבָאה רע לָאז ,טגָאז רע יוװ .םירפס
 "ענ יד טימ םירפס ערעדנא 2 ךָאנ ןעוועג

 !םינּפה ןחלש,, ןוא "תודעה ןורא, ןעמ
 םעד ןיא .ןעגנאגעג ןרָאלראפ ןענייז ייז
 בהובא קחצי יבר טָאה "רואמה תרונמ.;

 רסומ ןגעוו רעטרעוו ליפ ןעמונעגפיונוצ
 סָאװ ,גנוריפפיוא רעטוג ןוא ץרא ךרוד ןוא

 ךיוא ןוא שרדמ ןוא ארמג ןיא ךיז ןעניפעג
 -אב ייברעד .םירפס עשיטייצראפ ערעדנא
 ןופ ןעגנוניימ יד טימ ךיוא ךיז רע טצונ

 .םירפס-הלבק ןוא ןפָאזָאליפ עקילָאמא יד

 רענעי ןיא טנאקאב ןעוועג ןענעז סָאװ
 זא ,רֶע טביירש המדקה רעד ןיא ,טייצ
 רעד ןופ םיניד יד ןוא הכלה יד ביוא
 ןענעז ,טיורב עכעלגעט סָאד ןענעז ארמג

 רעד -- הדגא יד ןוא רעטרעוו-רסומ יד
 זיא סָאװ ,רעסאוו לאווק סָאד ,םייח םימ
 -- .טיורב יװ רעקיטיונ ךָאנ לָאמלייט

 7 ןופ טייטשאב "רואמה תרונמ,, רעד

 ,טכיל 7 טָאה הרונמ יד יװ טקנוּפ ,ןלייט

 רעבירעד טסיה רפס ןופ לייט רעדעי
 לייט ןטשרע םעד ןיא .("טכיל,} "רנ;
 ןלעטש ליפ ןופ רבחמ רעד ףיוא טזייוו

 -ָאזָאליפ ןוא םישרדמ ןוא ארמג רעד ןיא

 ךיז ףראד שטנעמ רעד זא ,קרעװו עשיפ

 עקירעביא ןוא סוסקול ךָאנ ןגָאיכָאנ טשינ

 ןעלצרָאװסיױא לָאז ןוא ("תורתומ-,) ןכאז
 הואת ,האנק :תודימ עטכעלש יד ךיז ןופ
 טדער לייט ןטייווצ םעד ןןיא .דובכ ןיא

 -יל ,תונציל ןופ טייקכעלדעש יד םורא רע

 ןעמעשראפ ,ערה-ןושל .,הפינח ,ןגָאז -ןג

 םעד ןיא .ןשטנעמ טימ ךיז ןגירק ,ןשטנעמ
 יזא יו טנרעלעג טרעוװ לייט ןטירד
 -ראפ ןיא ןריפפיוא ךיז ףראד שנעמ רעד
 םוי ןוא תבש ןטיהּפָא יו ,תווצמ ענעדייש
 -רעד ,ןרעטלע ןטלאה ךעלרע ,ןענוואד ,בוט
 -ןוא-ןאמ ,םיחרוא-תוסנכה ,רעדניק ןעיצ

 םורא טדער לייט רעטרעפ רעד ,ןבעל בייוו

 -םניפ ןיא יהרות ןענרעל ןופ טייקסיורג יד

 עוו ןעגנוזייוונא רבחמ רעד טיג לייט ןט

 -קעז רעד .הבושת ןופ טייקסיורג רעד ןג
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 ןופ תולעמ יד םורא טדער לייט רעטס
 -סיורא ןוא ןשנעמ טימ טוג ןבעל ןוא םולש
 ,ןשנעמ וצ טפאשביל ןוא ץרא ךרד ןזייוו

 ןגעװ טנרעל לײט רעטעביז רעד
 ייב ןייז ףראד שנעמ רעדעי יװ ,תווינע
 -ברוד זיא רפס עצנאג סָאד .קירדינ ךיז
 ארמג רעד ןופ רעטרעוו טימ ןטכַאלפעג
 ןוא עשיטע יד ןציטש סָאװ ,םישרדמ ןוא

 ןיא -- .רבחמ ןופ ןעגנואיושנא עזעיגילער
 -עג עשידיי ייווצ ןבָאה ןרָאי עטצעל יד
 ואלענע .ג .ה ןוא תרפא לארשי :עטנרעל
 זא ,ןזיוועגפיוא ןוא ןלקיטרא ןבירשעגנָא

 תרונמ, ןופ רעקיטש ןוא ןלייט ךס א
 ןא ןופ ןעמונעג קחצי יבר טָאה "רואמה
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,רפס רעדנא
 תרפא לארשי .טייצ רעקידרעירפ א ןיא
 ןיא לקיטרא ןייז טכעלטנעפעראפ טָאה
 שיאושוד, לאנרושז ןשילגנע - שידיי

 -ענע ןוא ,1918 רָאי "ויווער ילעטרָאװק
 ןיא טכעלטנפעראפ לקיטרא ןייז טָאה ואל
 רָאי ?שזדעלָאק ןָאינוי ורביה,, ןופ ךוברָאי

 -ייט ךס א זא ,ףיוא ןזייוו עדייב ייז ,7
 -עג ןעמונעג ןענעז "רואמה תרונמ-, ןופ ןל

 ןסייהעג ךיוא טָאה סָאװ ,רפס א ןופ ןרָאװ
 -עג זיא רבחמ ןייז ןוא "רואמה תרונמ,
 יבר עינאּפש ןיא ןדמל רעשידיי רעד ןעוו
 ,(הואקנלא) אווקאנלא ףסוי ןב לארשי
 -עג זיא רעכלעוו ,ָאדעלָאט טָאטש רעד ןופ
 םעד ןיא םשה שודיק ףיוא ןרָאװעג טיוט

 -רע רעקיזָאד רעד .(א"נק 'ה) 1291 רָאי
 ןיא ןבילבעג זיא ?רואמה תרונמ,, רעטש

 -רָאפסקָא רעד ןיא ךיז טניפעג ןוא די-בתכ
 םיא טָאה ואלענע ןוא קעטָאילביב רעד

 ,(1929 רָאי ,קרָאי וינ) טכילטנעפעראפ

 -ָאד םעד ,(1492-1422) קחצי בהוּבא
 ךיוא ןפורעג ןעמ טָאה בר ןסיורג ןקיז
 ידכ ,"רעטייוצ רעד בהובא קחצי יבר;
 ןופ רבחמ םעד ןופ ןדיישוצרעטנוא םיא
 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,"רואמה תרונמ ;
 בר ןעװעג זיא (ג"צק) 1423 רָאי ןיא
 .ָאדעלָאט טָאטש רעד ןיא עינאּפש ןיא

 "יורט יד ןלאפעגסיוא זיא טייצ ןייז ןיא
 -בישעג רעשידיי רעד ןיא גנוריסאּפ עקיד
 1492 רָאי ןיא .,עינאּפש שוריג רעד ,עט
 טערקעד רעד סיורא זיא סע ןעוו (ב"נר)
 -ראפ ןזומ ןדיי יד זא ,גינעק ןשינאּפש ןופ
 ןעמוקאב בהובא יבר טָאה ,עינאּפש ןזָאל

 -ביולרעד יד ןדיי ייר א ךָאנ ןוא ךיז ראפ
 ןצעזאב וצ גינעק ןשילאגוטרָאּפ ןופ טשינ
 תונכש ןיא טגיל סָאװ ,לאגוטרָאּפ ןיא ךיז

 יבר טָאה לַאגוטרָאּפ ןיא .עינאּפש טימ
 ,םישדח 7 יו רעמ טשינ טבעלעג קחצי
 סָאװ ,קילגמוא םעד ףיוא רעצ סיורג ןופ

 ןיא רעדירב עשידיי ענייז ןעשעג זיא
 ןרָאװעג ףאלש קחצי יבר זיא ,עינאּפש

 -לת ןייז ,(1493 רָאי) ןברָאטשעג זיא ןוא
 םָאנָארטסָא רעסיורג רעד ןעוועג זיא דימ

 -לעוו ,תוכז םהרבא יבר רעקירָאטסיה ןוא

 א ןיבר ןייז ףיוא ןטלאהעג טָאה רעכ
 "ךורע ןחלוש ,, ןופ רבחמ רעד ןעוו .דּפסה

 ןקחצי יבר טנַאמרעד ורָאק ףסוי יבר
 -נוא,) "לודגה וניבר ןָא םיא רע טפורד
 טסאפראפ טָאה רע .("יבר רעסיורג רעזז

 טקורדעג) "ןושיּפ רהנ;+ רפס-תושרד סָאד
 א ךיוא יו ,(1538 לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיא

 -ודיח-תוכלה ךיוא ןוא י"שר ףיוא שוריּפ

 "רעד טרעוו בהובא קחצי יבר ןגעוו .םיש
 רָאי ןקורט א ןיא זא ,עדנעגעל יד טלייצ
 רע טָאה ןגער ןפראדעג טָאה ןעמ ןעוו
 ןוא שדוק ןורא ןראפ טלעטשעגקעווא ךיז
 ןייגקעווא טשינ טעװ רע זא ,ןפודעגסיוא
 ןיג טשינ טעװ סע ןמז לכ ,טרָאד ןופ
 א ּפָארא דלאב עקאט זיא סע ,ןגער ןייק
 קחצי יבר זיא ףָארטש סלא רעבָא ,ןגער

 ,גיוא ןייא ףיוא ןרָאװעג דנילב

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ קחצי בהוּבא
 רעשידרפס ,(1693-1605) *ַאקעטנָאֿפ עד;
 קחצי יבר ,םאדרעטסמא ןיא ןשרד ןוא בר
 ןיא טסירק סלא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 זיא רע ןעו .,1605 רָאי ןיא לאגוטרָאּפ
 ןרעטלע ענייז ןענעז ,רָאי 7 ןרָאװעג טלא

 ידכ ,לאגוטרָאּפ ןופ ןפָאלטנא םיא טימ
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 "עוו ןוא דנאל יירפ א ןיא ןצעזאב וצ ךיז

 רעטָאפ ןייז זיא געוו ןפיוא .ןדיי קירוצ ןר
 םיא טימ זיא רעטומ ןייז ןוא ,ןברָאטשעג
 "עז ייז ואוו ,םאדרעטסמא ןייק ןפָאלטנא
 רעד ןיא ןיוש .ןדיי ךעלטנפע ןרָאװעג ןענ
 "ייפ עסיורג ןזיוועגסיורא רע טָאה טנגוי
 רעטעּפש זיא ןוא ןענרעל ןיא ןטייקיא
 "רעד ,םאדועטסמא ןיא טשרעוצ בר ןעוועג
 -רעּפ טָאטש רעד ןיא עיליזארב ןיא ךָאנ
 -סמא ןיא רעדיוו ךָאנרעד ןוא יָאקובאנ
 טבעלעג טָאה ןטייצ ענייז ןיא ,םאדרעט
 רעשידיי רעטמיראב רעד םאדרעטסמא ןיא
 קחצי יבר ןוא ,אזָאניּפש ךורב ףָאזָאליפ

 סָאװ ,םינבר יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ןיא .םרח ןיא ןאזָאניּפש טגיילעג ןבָאה
 ןעוועג קחצי יבר זיא ןרָאי ערעטלע ענייז
 -עג םייהעג ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא
 ,חישמ ןעוועג זיא יבצ יתבש זא ,טביולג

 ןקיזָאד ןייז ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה רע ןוא
 טָאה יבצ יתבש יו ,םעדכָאנ ךיוא ןביולג
 יבר ,הנומא עשינאדעמכאמ יד ןעמונעגנָא
 ףיוא שינאּפש ןופ טצעזרעביא טָאה קחצי
 -הלבק עשיפָאזָאליפ ייווצ יד שיאערבעה
 "םימשה רעש , ןוא "םיהלא תיב,, םירפס
 המדקה רעד ןיא ,הריריא םהרבא יבר ןופ
 -כיוו רעביא רע טיג "םימשה רעש., ןופ
 .ףשידיי יד ןופ ןטקאפ עשירָאטסיה עקיט

 "יזיווקניא רעד ןופ לאגוטרָאּפ ןיא ןדייל
 -וטרָאּפ ףיוא ןבירשעג ךיוא טָאה רע .עיצ
 -ער ןופ תושרד טימ םירפס ייר א שיזעג
 "יידאב א .טלאהניא ןשיפָאזָאליפ זעיגיל
 ןופ גנוצעזרעביא ןייז ךיוא טָאה גנוט
 "עג טָאה קחצי יבר .שינאּפש ףיוא שמוח
 "אק רעד ןוא קעטָאילביב עסיורג א טאה
 -עג טקורדעג זיא םירפס ענייז ןופ גָאלאט
 ,1693 רָאי ןיא ןרָאװ

 רענייא .(1694-1610 לֹאֹומׁש בהוּבא
 א טליּפשעג ,םינבר עטסנעזעגנָא יד ןופ
 יתבש ןגעק המחלמ רעד ןיא לָאר עטיורג
 -מאה ןיא ןריובעג ;רעגנענָא ענייז ןוא יבצ
 זיא רָאי 12 ןעוועג טלא זיא רע ןעוו .גרוב

 הבישי רעד ןיא עיצענעוו ןייק ןרָאפעג רע
 "ילבראפ רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ .ןענרעל
 ןעוועג רע זיא טשרעוצ ,עילאטיא ןיא ןב

 .עיצענעוו ןיא רעכָאנ ,אנָארעװ ןיא בר
 א טנעקעג ךיוא טָאה בהובא לאומש יבר
 -אב טוג ןוא טפאשנסיוו עכעלטלעוו ךס

 ,שינעילאטיא ,שטייד .,ןייטאל טשרעה
 "עג זיא בהובא לאומש יבר ןופ .שינאּפש
 םוצ ואוו ,"לאומש רבד,, רפס סָאד ןבילב

 יתבש ןגעוו תובושת ןאראפ ןענעז ףוס
 ןאראפ זיא רַפֹס ןיא .יתזעה ןתנ ןוא יבצ
 לאומש 'ר ןופ גנוביירשאב:סנבעל יד ךיוא

 ,בהובא

 זיא ןעמָאנ רעקיזָאד רעד איֿפעלוּבא
 ,היפעלבא ,, ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא
 שטייט רעד) ןעמָאנ-עילימאפ א ,"ויפלובא ,
 "אב א ןופ ("טנוזעג ןופ רעטָאפ רעד, :זיא
 טָאה סָאװ ,עילימאפ רעשידיי רעטמיר
 יד טָאה ןעמ רעדייא עינאּפש ןיא טבעלעג
 ןאראפ זיא סע .,ןבירטראפ טרָאד ןופ ןדיי

 עשידיי עקידרעטעּפש יד זא ,גנוניימ א
 ןוא עילאטיא ןיא "יפאלָאב, עילימאפ
 ךיוא ןעמַאטש דנאלגנע ןיא "יעפאלָאב.
 -ָאד יד .עילימאפ-איפעלובא רעד ןופ ּפָא
 ליפ ןבעגעגסיורא טָאה עילימאפ עקיז
 ןשיווצ ;ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עקיטכיוו
 -מול ,םינבר ,ןרָאטסינימ ןעוועג ןענעז ייז
 ,ןפָאזָאליפ ,ןעמָאנָארטסא ,םיריוטקָאד ,םיד
 -יורג א טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,םילבוקמ
 ,ןבעל ןשידיי ןיא עלָאר עס

 חישמ רעשלאפ) םהרבא איפעלובַא
 / *וקמ רעסיורג א ,(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טליּפש ,לב
 ןעגנוגעוואב-חישמ יד ןופ ךיוא ןוא הלבק
 זיא איפעלובא םהרבא יבר .לָאר עסיורג א
 (םיפלא 'ה) 1240 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 .אסָאגאראס טָאטש רעד ןיא עינאּפש ןיא
 "בא יבר טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןיוש
 סע ןוא ,עיזאטנאפ עכייר א טאהעג םהר
 טלא זיא רע ןעוו זא ,טלייצרעד טרעוװ
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 -ראפ וצ ןסָאלשאב רע טָאה ,רָאי 20 ןעוועג

 רעד רעביא ןרעדנאוו ןוא עינאּפש ןזָאל
 -טבמס ךייט םעד ןעניפעג וצ ידכ ,טלעוו
 ךיז טָאה רע .םיטבשה תרשע יד ןוא ןוי
 ךרוד לארשיי-ץרא ןייק געוו ןפיוא טזָאלעג

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ,דנאלנכירג
 ,רעטייוו ןרָאפ וצ טנכערעג ןוא וכע טָאטש
 -רָאפ לארשי-ץרא ןיא זיא טלָאמעד רעבָא
 יד ןשיוװצ תומחלמ עסיורג יד ןעמוקעג
 "צה יעסונ,,) "רערָאפ-ץיירק,, עכעלטסירק
 ןעמונעגנייא טאהעג ןבָאה עכלעוו ,("בל

 ןופ רענאדעמכאמ יד ןוא לארשי-ץרא
 -ּפָא קירוצ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטּפיגע
 טָאה םהרבא יבר .,לארשי-ץרא ןעמענ

 רע .ןרָאפ טנָאקעג טשינ רעטייוו רעבירעד

 ןופ ןוא .דנאלנכירג ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא

 ןוא .עילאטיא ןייק קעווא רע זיא טרָאד

 טרעדנאועג יוזא טָאה רע יו םעדכָאנ

 ןײק ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,רָאי ליפ

 רעד ןיא טצעזאב ךיז טָאה ןוא עינאּפש

 םהרבא יבר טָאה ָאד .אנָאלעצראב טָאטש

 "ייהעג רעד טימ טנאקאב ךיז איפעלובא

 -ונעגפיונוצ טָאה רע ןוא .ערעל-הלבק רעמ

 טימ ןעמונעג ןוא םידימלת ךיז םורא ןעמ

 איפעלובא םהרבא יבר .הלבק ןענרעל ייז

 ("אבה םלוע ייח,, רפס ןייז ןיא) טגָאז

 "אנ יד ןופ ןגָאזּפָא ךיז זומ שנעמ רעד זא

 ןופ ןפיולטנא ,טלעו רעד ןופ ןטייקשיר

 ןבעל א ןריפ ,םינונעת עכעלרעּפרעק יד

 ,ךס א ןטסאפ ,תוריזנ ןוא תושירּפ ןופ

 ,ןיילא רענייא ,תודדובתה ןיא ןגניירבראפ

 טכאמ סָאד לייו ,טכאנייב ןטסעבמא

 טקעוורעד ןוא שנעמ ןופ המשנ יד רענייר

 יבר .טָאג וצ הבהא ןוא הארי םיא ןיא

 יזא ךיז ךילקריוו טָאה ןיילא םהרבא

 ,טעקסא ןא ןעוועג זיא רע .טריפעגפיוא

 עכעלרעּפרעק ךיז ןָאטעגנָא ,טסאפעג ליפ

 זיא איפעלובא םהרבא יבר ןעוו ,םירוסי

 רעדיוו ךיז רע טָאה ,רָאי 33 ןרָאװעג טלא
 "יא ןייק קעװַא זיא רע ,ןרעדנַאװ טזָאלעג

 -גכירג ןיא .דנאלנכירג יעיליציס ,עילאט

 רע טָאה ,סָארטאּפ גראב םעד ףיוא ,דנאל

 שימעג א ,"רשיה רפס ,, ןייז ןעוועג רבחמ
 -בק םתס ןוא תואירטמיג ןוא תואובנ ןופ
 -אב ךיז רע טָאה ךָאנרעד .,ןעגנוניימ-הל
 טאהעג טָאה רע ואוו ,עילאטיא ןיא טצעז
 טימ טנרעלעג ןוא ,םידימלת ךסא ךיז םורא
 איפעלובא םהרבא יבר .ערעל עיינ ןייז יז
 זא ,ךיז ןגעו ךעלטנפע טרעלקרעד טָאה

 ןעמוקעג זיא רע זא ןוא ,חישמ זיא רע
 רעייז ןופ ןטשרע םוצ ןדיי יד ןזיילסיוא
 ןופ ךָאנרעד ןוא שינרעטסניפ רעקיטסייג
 -נייא יוזא ןעוועג זיא םהרבא יבר .תולג
 זא ,תוחילש רעכעלטעג ןייז ןיא טביולגעג
 רע זיא ,רָאי 40 ןרָאװעג טלא זיא רע ןעוו

 ףיוא ןקריוו וצ ידכ ,םיור ןייק ןרָאפעג

 םעד סואלָאקינ טסּפױּפ ןקיטלָאמעד םעד

 ןוא ןייז רייגמ ךיז לָאז רע זא ,ןטירד

 עצנַאג יד ןייז רייגמ ךיז לָאז םיא טימ'

 רענעי ןיא בר רעטמיראב רעד .טלעוו

 -אב זיא סָאװ ,םהרבא ןב המלש יבר :טייצ

 ?א"בשר; תובית-ישאר יד טימ טנאק

 אנָאלעצראב ןיא בר ןעוועג זיא רעכלעוו

 יבר ןגעק ווירב א טקישעגרעדנאנופ טָאה

 -ינ,) "בקרי םיעשר םש לבנ; ,םהרבא
 לָאז ןעמָאנ ןייז ,ןַאמ רעקיטכערטרעד
 יד ּפָא טראנ סָאװ ,("ןרעוו טליופראפ

 יּפִא ףראש ךיוא טָאה םהרבא יבר .ןדיי
 יוזא ןעגנאגרעד זיא רע ןוא ,טרעפטנעעג

 -וצסיורא ןיוש טגאוועג טָאה רע זא ,טייוו

 רע ןוא ,ארמג ןגעק רעטרעוו טימ ןטערט

 ןענרעל סָאװ יעלא יד זא ,טגָאזעג טָאה
 ,הלבק ןיא קסוע טשינ ןענעז ןוא ארמג

 זיא רע --- .םייוג יד ןופ רעגרע ךָאנ ןענעז

 ,00 רָאי א ךרעל קידנעייז טלא ןברָאטשעג

 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא םהרבא יבר

 הלבק ןענרעל סָאד טריפעגפיורא טָאה

 יז טָאה רע ןוא געװ ןטיירב א ףיוא

 םיא זיב ; ךעלטנפע טיירּפשראפ רעייז
 ןשנעמ עטלייצעג רָאנ טנרעלעג סע ןבָאה

 א ןאראפ זיא סע .ערעל עמייהעג סלא

 רפס הלבק עטמיראב סָאד זא ,גנוניימ
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 "עג ןענופעג רעטעּפש זיא סָאװ ,"רהז;
 ןבָאה לָאז ,ןואיל יד השמ יבר ךרוד ןרָאװ
 הבישי-הלבק רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג
 ,איפעלובא םהרבא יבר ןופ

 "וצ בר רעשידרפס םייח ַאיפעלובא
 -ןיילק ןיא (רימזיא) אנרימס ןיא טשרע
 עסיורג א טַאהעג טָאה רע ואוו ,עיזא
 ;םידימלת ךס א ןגיוצרע ןוא הבישי
 ענייז ןעוועג רבחמ ךיוא רע טָאה טרָאד
 "וןק ארקמ,, םירפס עטמיראב רעטעּפש

 ףסוי,, ,"םייחה ץע, ,"בקעי שרשי, ,"שד
 -גא ןוא תוכלה ףיוא "בקעי תובש,, "חקל
 -ןייא רע זיא (ק"ת) 1740 רָאי ןיא .תוד
 לארשי-ץרא ןיא בר סלא ןרָאװעג ןדאלעג
 -עלובא םייח יבר .הירבט טָאטש רעד ןיא

 -טנא רעד וצ ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה איפ

 רע .הירבט ןיא בושי ןשידיי ןופ גנולקיוו
 טלעטשעגפיוא ןוא טלעג טלמאזעג טָאה
 ןוא ןסאג יד טריקורב ,לוש א ןוא רעזייה

 ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע
 ןופ טנגעגמוא רעד ןיא רעדלעפ טפיוקעג
 -פעשאב ךיז ןלָאז ןדיי ידכ ,טָאטש רעד
 -עלובא םייח יבר .טעברא-דרע טימ ןקיט
 ,(ד"קת) 1744 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא איפ
 ,הירבט ןיא זיא רבק ןייז

 ךרעל ;הדוהי ןב) סורדוט איפעלובַא
 רעד ןיא עינאּפש ןיא רעטכיד 67
 "עק םייב בושח רעסיורג ,ָאדעלָאט טָאטש
 םילשמה ןג,, ןופ רבחמ .עיליטסאק ןופ גינ
 ,"תודיחהו

 טבעלעג ,ףסוי ןב) סורדט ַאיֿפעלובַא
 ,עינאּפש ןיא בר .(טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא
 ךרעל סָאגרוב טָאטש רעד ןיא ןריובעג
 יד ךיוא ייז ןשיווצ) לייט ןאראפ ,4
 "שי רצוא: עידעּפָאלקיצנע עשיאערבעה
 ןקיזָאד םעד ןעלסקעווראפ סָאװ ,("לאר

 הדוהי ןב סורדוט טימ איפעלובא סורדוט
 רפס א ןעוועג רבחמ טָאה רע .איפעלובא

 ,תומבי ארמג רעד ףיוא ?תומבי תילע,

 | -רה רעש, םירפס הלבק ייר א ךיוא יו

 לייט .ערעדנא ןוא "דובכה רצוא ,, ,"םיז
 "דוט רעקיזָאד רעד זא ,ןבָאה ךיוא ןליוו

 סָאד ןעוועג רבחמ טָאה איפעלובא סור

 ,"תיהלאה תכרעמ,, רפס-הלבק עטמיראב

 ,(ה"מר) יולחה ריאמ איפעלוּבא
 . יד ןופ רענייא ,לבוקמ ןוא קסוּפ ,בר
 ןיא םישודיח ענייז סָאװ .:?םינושאר.,

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז תודמול
 איפעלובא ריאמ יבר .טלעװ רעשידמול
 ןעמָאנ-תוכית-ישאר ןייז טימ טנאקאב זיא

 ןריובעג זיא רע ."יולה ריאמ ונבר,, ,ה"מר
 "רוב טָאטש רעד ןיא עינאּפש ןיא ןרָאװעג

 ןוא (ל"קתת םיפלא 'ד) 1170 ךרעל סָאג
 1244 רָאי ןיא ָאדעלָאט ןיא ןברָאטשעג זיא

 ןיא טריפעגנָא טָאה רע ,('ד םיּפלא 'ה)

 ןעמ .הבישי רעסיורג א טימ ָאדעלָאט
 -טָאטש יד זַא ,טצעשעג יוזא םיא טָאה
 לטיט םעד ןבעגעג םיא ןבָאה ןשנעמ
 רעייז ןעגנאגעג זיא םור ןייז ,"אישנ,
 ןטלאהעג םיא טָאה ןעמ זא יוזא ,טייוו
 ךיוא רָאנ ,עינאּפש ןיא רָאנ טשינ סיורג
 "טייד ןיא תולהק עקיטסלָאמאד יד ןשיווצ
 יבר קסוּפ ןוא שרפמ רעסיורג רעד ,דנאלש
 "עג םיא טָאה ,ן"במר רעד ,ןמחנ ןב השמ

 ריאמ יבר ."םייוולה יאישנמ אישנ-, ןפור
 "יורג א רָאנ טשינ ןעוועג זיא איפעלובא

 רעייז ךיוא רָאנ ,תודמול ןיא ןואג רעס
 "ייא ןעוועג זיא רע ןוא ,לבוקמ רעסיורג א

 ןבָאה סָאװ ,םינבר עשידיי יד ןופ רענ
 ם"במר ןגייק ףמאק א ןביוהוצנָא טגאוועג
 רעד ןוא םירפס עשיפָאזָאליפ ענייז ןוא

 ם"במר ןופ ןעגנואיושנַא יד ןגייק רקיע
 ."םיתמה תיחת,, ןוא "אבה םלוע,, ןגעוו
 ריאמ יבר סָאװ םירפס עטסעטמיראב יד
 "ןיטרּפ יטרּפ., ףענעז ןעוועג רבחמ טָאה
 סָאד ;:ארמג רעצנאג רעד ףיוא םישודיח
 רָאנ ןעגנאגרעד זנוא וצ זיא רפס עקיזָאד
 ןיא טכארבעג ןרעוו סָאװ ,ןגוצסיוא ןיא
 "עג ןענעז םעד ץוח א ."תצבוקמ הטיש,,
 -ָאנ ןטימ םישודיח ענייז ןרָאװעג טקורד
 ארתב אבב תורמג יד ףיוא "המר די ןעמ
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 טקורדעג ךיוא ןענעז סע .ןירדהנס ןוא
 זא ,ןבָאה ןליוו לייט ."תובושת,, םיא ןופ
 ,"ןתיב תניג,,) םירפס-הלבק עסיוועג ךיוא
 ןענעז ('תודוס ןשוש./ ,"םינפלו ינפל;;
 ,ה"מר םעד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג

 (1260-1320) לאומש ןוד איפעלוּבַא
 -14 ןיא עינאּפש ןיא רעטסינימ רעשידיי
 לרוג רעשיגארט סנמעוו טרעדנוהרָאי ןט
 -טפירש ייר א ךרוד ןרָאװעג ןבירשאנ זיא
 ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש טָאה רע .רעלעטש
 ןטייקיאייפ עלאינעג עכלעזא ןזיוועגסיורא
 ָארדעּפ גינעק רעד זא ,ןסנאניפ ןריפ ןיא
 סלא טמיטשאב םיא טָאה ("רזכא,, רעד)

 טייצ רעד טימ ןוא ,רעטסינימ-ץנאניפ ןייז
 -לעב רעשיטילָאּפ רעד ןרָאװעג רע זיא
 טָאה איפעלובא לאומש ןוד .גינעק ןופ ץעוי
 ןופ ןטפעשעג יד טריפעג דנעצנעלג יוזא
 רעצרוק א ןיא טָאה רע זא ,גנוריגער רעד
 "ולמ רעד ןופ תובוח עלא טלָאצעגּפָא טייצ
 ןסנאניפ-הכולמ יד טלעטשעגקעווא ןוא ,הכ

 לאומש ןוד .,ןטנעמאדנופ ערעכיז ףיוא
 רע .ןרָאװעג ךייר ייברעד ךיוא זיא ןיילא
 יד ןופ םענייא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה
 טנייה ךָאנ .ָאדעלָאט ןיא ןצאלאּפ עטסנעש
 -אּפש יד ןוא ץאלאּפ רעקיזָאד רעד טייטש
 "לֵאדי לעד אצאלאּפ, םיא ןפור רעינ
 ךיױא טָאה רע .,(ץאלאּפ רעשידיי רעד)
 ןוא ,ןענוואד וצ ןלוש ענייש טלעטשעגפיוא
 -ָאט ןיא טנייה ךָאנ טייטש לוש ןייא
 לוש עקיזָאד יד ןבָאה םיחלג יד ;ָאדעל

 זיא עכלעוו ,עכריק א ףיוא טכאמעגרעביא
 -נארט , יד טסייה ןוא עכריק א טנייה ךָאנ
 יד ףיוא קינייװניא ןוא עכריק-?אטיז
 עשיאערבעה יד ןאראפ ךָאנ ןענעז טנעוו
 טייקסיורג יד ןעמיר סָאװ ,ןטפירשפיוא
 ןגעוו ןגָאז ייז ;:איפעלובא לאומש ןוד ןופ
 "ץראה יליצַאמ ליצא, זיא רע זא ,םיא
 זיא רענעמ-לדא יד ןופ ןאמלדא רעד.;;)
 קילג ןייז זיא ףוס םוצ רעבָא .("דנאל
 טָאה 1260 רָאי ןיא ,ןרָאװעג טרעטשוצ
 ןלאוָמְׁש ןוד ןריטסערא ןסייהעג גינעק רעד

 ןושחרמ שדוח ןיא |

 .ןגעמראפ ץנאג ןייז ןעמונעגוצ טָאה ןוא
 -נָא ןלאומש ןוד ןעמ טָאה הסיפת רעד ןיא
 ןופ ןוא ,םייוניע עטסכעלקערש יד ןָאטעג
 ,ןברָאטשעג רע זיא ןעגנוגינייּפ עקיזָאד יד

 ףיוא ,1620 רָאי

 יד טצירקעגסיוא ןעמ טָאה הבצמ ןייז

 רסומ טבש לבס ,ןחבנ קידצ :רעטרעוװו
 ןירוסיה תא לבקו ,רס אל לאה יכדרמו

 רע ,קידצ רעטבורּפעגסױא א) "הבהאמ
 -ץגּפָא טשינ זיא ןוא םירוסי ןטילעג טָאה
 יד ןעמונעגנָא ןוא געוו סטָאג ןופ ןטערט
 .?טפאשביל טימ םירוסי

 -ָאפ יד) "תובא,, טרָאװ םעד טימ תובא
 ןפורעגנָא ןּרעװ ("ןכראירטאּפ', יד ,סרעט
 ןופ "סרעטָאפ, עטשרע יירד יד לכ-םדוק
 וניבא קחצי ,וניבא םהרבא ,קלָאפ ןשידיי

 ו"ט תוכרב ןיא ארמג יד ,וניבא בקעי ןוא
 אלא תובא ןירוק ןיא., :רעבירעד טגָאז
 תובא טרָאװ םעד טימ,, זא ,"השלשל

 טסייה סָאד י"ןָאזרעּפ יירד רָאנ ןעמ טפור

 "וק טשינ רעבָא .בקעי ןוא קחצי ,םהרבא

 "מג רעד ןיא רימ ןעניפעג ,ףיורעד קידנק

 "תובא, טרָאװ םעד טימ טנכייצאב אר

 ןענָאזרעּפ עשידיי עסיורג ערעדנא ךיוא

 אבב ארמג רעד ןיא ןאראפ זיא יוזא
 "והינ המ םלועה תובא, .ה"ּפ אעיצמ

 תובא יד ןענעז רעוו, -- "וינבו אייח יבר

 -גיק ענייז ןוא אייח יבר ?טלעװ רעד ןופ

 -ידיי עטסערג יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,"רעד

 ןיא ,טייצ רענעי ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עש

 רימ ןעניפעג 'א קרּפ תוידע הנשמ רעד
 יד "םלועה תובא,, ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא

 ,ללה תיב ןוא יאמש תיב םיאנת עטשרע

 טרָאװ סָאד לָאמלייט טצונאב ןעמ --

 -רעטלע ןוא ןרעטלע םתס וצ ךיוא תובא
 ןענעז ןרעטלע עקיזָאד יד ביוא ,ןרעטלע

 זיא סע .םיקידצ סלא טנאקאב ןעוועג

 "תובא תוכז רעד ,, קורדסיוא רעד ןאראפ

 "ייב לָאז "תובא יד ןופ תוכז רעד, רעדָא

 טְנייֵמ ןעמ ןוא ,הרצ תע ןא ןיא ןייטש
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 -לֶע ןוא ןרעטלע עמורפ יד ןופ תוכז םעד
 .ןרעטלע-רעט

 -שרע יד .(ןענוואד ןיא הליפת יד) תֹובָא
 ךיוא טסייה הרשע הנומש ןיא הכרב עט
 טגָאזעג טרעוו ריא ןיא לייוו ,"תובא,
 םהרבא יהלא וניתובא יהלאו וניהלא,
 יד ןיא ןיוש ."בקעי יהלאו קחצי יהלאו
 קרּפ הנשה שאר) הנשמ רעד ןופ ןטייצ
 ןפורעגנָא הליפת עקיזָאד יד טרעוו ('ד

 רעקיזָאד רעד וצ .,"תובא ,, ןעמָאנ ןטימ
 ,תירחש רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר ןיא הלפת

 חסּפ ןוא תוכוס ךיוא יו הליענ ןוא ףסומ
 ערעדנוזאב ןאראפ ןענעז לט ןוא םשג ייב
 .סעידָאלעמ

 ןיא אתכסמ ןופ ןעמָאנ ,יקרפ תובא
 ַאתכסמ עקיזָאד יד .ןיקיזנ רדס תוינשמ
 ךיוא ןדיי עלא ייב רעלוּפָאּפ רעייז זיא
 טרעװ יז ןוא ,"קרּפ ןעמָאנ םתס ןטימ
 "עי ,רעמוז ןצנאג א זייוו-םיקרּפ טגָאזעג
 ןטייצ יד ןיא ןיוש -- .קרּפ א תבש ןד
 אתכסמ עקיזָאד יד טָאה ארמג רעד ןופ
 ןיא ןעניפעג רימ ןוא ,"תובא,, ןסייהעג

 -ייא ביוא זא ,'ל ףד אמק אבב ארמג רעד
 -אד ילימ םייקל,, דיסח א ןייז ליוו רענ
 ןופ ןעגנוזייוונָא יד ןליפרע רע לָאז ,"תוב

 רמאמ רעקיזָאד רעד .תובא אתכסמ רעד
 -סירעטקאראכ א זנוא טיג ארמג רעד ןופ
 ןופ טלאהניא םעד ןגעו גנוניימ עשיט
 ןופ גנולמאז א זיא סָאד ."תובא יקרּפ ,
 ןגעו רעטױעװ עשיטע ןוא עזעיגילער
 ןוא ץרא-ךרד ןוא רסומ ןוא טייקשידיי
 ןענעז סָאװ ,שנעמ ןופ תודימ עטוג םתס

 -נעעזעגנָא יד ךרוד ןרָאװעג טגָאזעגסיורא
 ןופ ןטייצ יד ןופ רעריפ עשידיי עטס
 ןבָאה סָאװ) ןָא "הלודגה תסנכ ישנא;
 ןופ טייצ רעד ןופ ביוהנָא ןיא טבעלעג
 עטצעל יד זיב ,(שדקמה תיב ןטייווצ

 טסייה רעבירעד .הנשמ רעד ןופ םיאנת

 -יורג עגיזָאד יד לייוו ,תובא אתכסמ יד

 סלא טכארטַאב ןרעוו רעריפ עשידיי עס

 דלאב .םוטנדיי ןופ סרעטָאפ יד יתובא יד
 יד ןבעגעג ןרעו םיקרּפ עטשרע יד ןיא
 ,הלודגה תסנכ ישנא יד ןופ "רעטרעוו;
 ןופ ךָאנרעד ןוא קידצה ןועמש ןופ ךָאנרעד
 עשידיי ייווצ יד ןענעז סָאד ;"תוגוז,, יד

 -אטשעג ןענעז סָאװ ,רוד ןדעי ןיא רעריפ
 ןביוה ךָאנרעד .ןירדהנס ןופ ץיּפש ןיא ןענ
 םיאנת םתס יד ןופ רעטרעוו יד ןייג וצ ןָא
 רעד ןיא .הנשמ רעד ןופ ןטייצ יד ןופ
 רעד :םיקרּפ סקעז ןאראפ ןענעז אתכסמ
 "נָא ךיוא טרעוו קרּפ רעטסקעז ,רעטצעל
 ןוא "הרות ןינק ןופ אתיירב,, יד ןפורעג
 ןגעוו רעטרעוו עלא טכארבעג ןרעוו טרָאד
 רעד .הרות ןענרעל ןופ טייקסיורג רעד
 -לא רעד .תוינשמ ןיא ָאטינ זיא קרּפ רעט6
 ןוא עשיטע עלא יד ןופ קנאדעג רעניימעג

 ,זיא תובא יקרּפ ןופ רעטרעוו עזעיגילער

 ,ןשטנעמ וצ ןָאט סטוג לָאז שנעמ רעד זא

 טשינ ןוא ,טָאג ןעניד ןוא הרות ןענרעל

 .טלעוו רעד ןופ ןכאז יד ןגעוו ליפ ןגרָאז
 ןייז לָאז ןעמ זא ,ןגָאז "תובא יקרּפ,, יד

 "בה תֹא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא,

 םעד ןכוז ןוא ,םולש ןבָאה ביל,,) "תויר
 ןפלעה ןגעוו .("ןשנעמ ןבָאה ביל ,םולש

 תובא יקרּפ ןיא טגָאזעג טרעוו שנעמ ןדעי
 ינב םיינע יהיו החורל חותּפ ךתיב יהי,
 ראפ ןפָא ןייז לָאז בוטש ןייד,,)) "ךתיב
 ענייד ןייז ןלָאז טיילעמירַא ןוא ,ןדעי
 םעד ןטַאר תובא יקרּפ יד .("ןשטנעמ בוטש

 "עג רָאנ ךיז ןגָאיכָאנ ליפוצ טשינ שנעמ
 "הגאד הברמ םיסכנ הברמ,, לייוו ,ןטפעש
 ץלא ,טָאה ןעמ ןטפעשעג רעמ סָאװ';)
 שנעמ רעד ןוא ,"ןעמ טָאה ןגרָאז רעמ

 תוקתש, ,ןטלאה סיורג טשינ ךיז ףראד

 שנעמ ןופ ףוס רעד לייוו,, ,"המיר שונא

 טסייה רעוו ?"רישע הזיא,, ,"םירעוו זיא

 חמשה ,, "תובא יקרּפ,, יד טרעפטנע ךייר
 םעד טימ ןדירפוצ זיא סע רעוו :?וקלחב

 טסייה רעוו ?"םכח הזיא,, ,טָאה רע סָאװ

 -ראפ סָאװ רעד ,םדא לכמ דמולה ?גולק
 לכש םענעגייא םעד ףיוא טשינ ךיז טזָאל
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 ןופ ןעגנוניימ יד ךיוא סיוא טרעה רע רָאנ
 רעד טייגרעד תובא יקרּפ ןיא .ערעדנא
 עזעיגילער-שיטע יד ,םוטנדיי ןופ רסומ
 "דמ רעטסכעה רעד וצ זיב ,ןעגנואיושנא
 םידבעכ ויהת לא; רעטרעוו יד ןיא הגר
 "סרַּפ לבקל תנמ לע ןבר תא ןישמשמה
 סָאװ ,טכענק יד יוװ ןייז טשינ טלָאז ריא,,)
 "יולאב ןעמוקאב וצ ידכ רַאה רעייז ןעניד
 -עּפש ןענעז תובא יקרּפ יד וצ -- .("גנונ
 יד ךרוד םישוריּפ ןרָאװעג ןבירשעג רעט
 ןיא רעקנעד עיגילער עשידיי עטסערג
 יבר ,םבמר רעד יװ ,ןטייצ ענעדיישראפ
 ןוא ץבעי ףסוי 'ר ,לאנברבא יידנוריג הנוי
 -ָאד יד ןופ ןגוצסיוא גנולמאז א .ערעדנא
 יבר טלעטשעגפיונוצ טָאה םישוריּפ עקיז
 שרדמ., ןייז ןיא תפצ ןופ ָאדיזוא לאומש
 יד ,1570 עיצענעוו ןיא טקורדעג ,"לאומש

 ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז תובא יקרּפ
 יד ןיא לָאמ ליפ שידיי ףיוא טקורדעג ןוא
 "עג סע זיא לָאמ עטשרע סָאד) םירודיס
 אקָארק ןיא שידיי ףיוא ןרָאװעג טקורד
 -עזרעביא ןאראפ ןענעז סע .(ו"מש רָאי
 ןופ) ןייטאל ףיוא תובא יקרּפ ןופ ןעגנוצ
 ,שינאּפש ףיוא ,(1541 רָאי סויגאפ סוליױּפ
 -נא ןוא שיסור ,שיליוּפ ,שילגנע ,שטייד
 קרּפ ןגָאז וצ גהנמ רעד --- .ןכארּפש ערעד
 ןיא ןיוש טכַארבעג טרעוװ םיתבש יד ןיא
 ,טגָאז רעכלעוו ,ןואג םרמע בר ןופ רודיס

 םינואג יד ןופ ןטייצ יד ןיא לבב ןיא זא
 וצ החנמ ךָאנ תבש גהנמ רעד ןעוועג זיא
 ןופ ַאתיירב יד ןוא תובא יקרּפ ןענרעל

 ביצר ןמיס םייח חרוא רוט רעד .הרות ןינק
 רעד ןעוועג זיא עינאּפש ןיא זא ,טגָאז
 ירפ רעד יא תבש קרּפ ןגָאז וצ גהנמ
 ןיא זא ,טלייצרעד 'מ ןמיס "וב לכ,, רעד
 ןגָאז וצ גהנמ א ןעוועג זיא דנאלשטייד
 ךיוא רָאנ רעמוז רָאנ טשינ תבש קרּפ
 ,רעטניוו

 -כסמ א ןופ ןעמָאנ ןתנ יברד תובא
 -זעיגילער ןוא עשיטע טלאהטנא סָאװ ,את
 םעד ןופ .םיאנת ןופ רעטרעוו עשילארָאמ

 זא ,ןעז וצ זיא "ןתנ יברד תובא, ןעמָאנ
 "נאקאב םעד ,ןתנ יבר ןטלאהעג טָאה ןעמ
 ןופ רעלעטשנעמאזוצ םעד סלא ,אנת ןט
 אתכסמ רעקיזָאד רעד ןיא .אתכסמ רעד
 ,רעטרעװ עלא טעמכ ךיוא ךיז ןעניפעג
 סע .תובא יקרּפ ןיא ןאראפ ןענעז סָאװ
 -עג עשידיי לייט ןאראפ רעבירעד ןענעז

 ,ןאמפָאה ,(טרָאּפָאּפַאר) ר"יש יװ עטנרעל
 -סיזקע טָאה לָאמא רָאג זא ,ןטלאה סָאװ

 ןוא ,"ןתנ יברד תובאי, יד רָאנ טריט
 א טכאמעג ןופרעד ןעמ טָאה רעטעּפש
 יד ןעמוקעגסיורא זיא ןופרעד ןוא רוציק
 ,עטנרעלעג ערעדנא ןגייקאד .תובא יקרּפ
 י"ןתנ יברד תובא , יד זא ,ןגָאז ,ץנוצ יו

 ןיא טשרע ןרָאװעג טלעטשעגנעמאזוצ זיא
 רעד ןופ ןטייצ יד ךָאנ ,ןטייצ עטעּפש רָאג

 ףעניפעגסיוא ןעמ טָאה סנטצעל .ארמג
 -סיזקע ןבָאה "ןתנ יברד תובא, ןופ זא
 עטנרעלעג יד סָאװ ,תואחסונ ייווצ טריט

 רעד ;"ב חסונ, ןוא "א חסוני, ןָא ןפור
 רעד ,םיקרּפ 41 ןופ טייטשאב "א חסונ;
 רָאסעּפָארּפ .םיקרּפ 48 ןופ "'ב חסונ;
 "סונ עדייב טכעלטנפעראפ טָאה רעטכעש

 -ראפ-טסקעט ענעדיישראפ טימ תואח
 תובא ןיא --- ,1887 רָאי ןיוז ןיא ןעגנוכיילג
 -ער וא עשיטע ןאראפ ןענעז ןתנ יברד
 טרעוו יוזא :רעטרעוװו עשילארָאמ-זעיגיל

 ןוממ וריבחל שיא ןתי םא :טגָאזעג טרָאד
 ןתנ אל וליאכ ול ןיטושּפ וינּפ ןיאו הברה

 רבח ןייז טקנעש רענייא ביוא,,) ?םולכ
 "וצ א טימ טשינ סע טוט רָאנ ,טלעג ךס א
 רע יװ טקנוּפ סע זיא ,טכיזעג ןדירפ

 -רעוו יד ףיוא .("ןבעגעג טשינרָאג טלָאװ

 ףראד שנעמ רעד זא ,תובא יקרּפ ןופ רעט
 ךָאד טעװ רע לייוו ןטלאה סיורג טשינ ךיז

 "העלותו המיר, טױט ןייז ךָאנ ןּרעו
 "ןתנ יברד תובא , רעד טגָאז ,("םירעוו,,)

 םייב ךיוא רָאנ ,טיוט ןכָאנ רָאנ טינ זא
 רעמ טשינ ,"המיר, שנעמ רעד זיא ןבעל
 "עג "ןתנ יברד תובא,, ןיא ,למירעוו א יו
 ןביול סָאװ ,רעטרעוװ ליפ ךיוא רימ ןעניפ
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 -שי-ץרא ןופ טייקנייש ןוא טייקסיורג יד
 ןיא, ,טגָאזעג טרָאד טרעוו סע ןוא ,לאר
 טָאטש ןייק,,) "םילשורי לש יפויכ יפוי ךל
 ןיא .?'םילשורי יו ןייש יוזא טשינ זיא
 לייט ךיוא רימ ןעניפעג ןתנ יברד תובא
 ןגעו ןוא םילשורי ןברוח ןגעוו תועידי
 עשידיי ייווצ יד ןופ גנואייטשטנא רעד
 יד ,שדקמה תיב ןופ ןטייצ יד ןיא ןטקעס
 טרעװ סע ."םיסותיב,, ןוא "םיקודצ,

 תוכלה, רפס א טנָאמרעד ךיוא טרָאד
 "רעד טשינ זנוא וצ זיא סָאװ ,"םידיסח

 ,ןעגנאג

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ ןוילטבא
 ןיא םילשורי ןיא רעריפ עשידיי עטסערג
 תעב ,שדקמה תיב ןטייווצ ןופ ןטייצ יד
 עשידיי עטצעל יד ןופ טפאשרעה רעד
 .עיטסאניד םיאנומשח רעד ןופ ןטשריפ
 ןייז ןוא ,"תוגוז, יד ןופ ןעוװעג זיא רע
 -יפעג רימ ןוא ,"היעמש., ןעוועג זיא רבח
 ןעמאזוצ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ייז ןענ

 רעסיועג א טול ,?ןוילטבאו היעמש,,
 -עג היעמש זיא הנשמ רעד ןיא עיצידארט
 -בא ןוא ןירדהנס יד ןופ אישנ רעד ןעוו
 ןיא .ןיד-תיב שאר רעד ןעוועג זיא ןוילט
 -עג טרעוו 'ע ןוא ו"ס םיחסּפ ארמג רעד
 ןופ ןעוועג זיא רע זא ,ןוילטבא ןגעוו טגָאז

 רעד ןופ עטסערג יד, ,"רודה ילודג,. יד
 יד ,"םילודג םינשרד,, ןופ ןוא ,?טייצ
 ,ןכאז עזעיגילער ןופ רערעלקרעד עסיורג
 ןוילטבא טָאה (ז"נ ןיטג) ארמג רעד טיול
 ערעדנא ןופ ךיוא .םירג ןופ טמאטשעג
 הנשמ יד ןוא א"ע אמוי) רעטרע-ארמג
 ןוילטבא זא  ןעז וצ זיא (תוידע ןיא
 ןאראפ זיא ןוילטבא ןופ .םירג ןופ טמאטש
 םימכח ,, :טרָאװ-רל א 'א תובא יקרּפ ןיא
 תולג תבוח ובוחת אמש ,םכירבדב ורהזה
 -ימלתה ותשיו םיערה םימ םוקמל ולגתו
 םש אצמנו ותומיו םכירחא םיאבה םיד
 ןייז ןפראד םימכח זא ,"ללחתמ םימש
 לייו ,רעטרעװ ערעייז טימ קיטכיזרָאפ
 -סיוא טכעלש ייז ןענָאק םידימלת ערעייז

 טעוו טָאג ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ןשטייט
 ןליו עטנרעלעג לייט ,טכעוושראפ .ןרעוו
 ךיוא טנָאמרעד טרעוו ןוילטבא זא ,ןבָאה

 -לא עשידיי, קרעוו ןשירָאטסיה םעד ןיא
 ואוו יסויוואלפ ןופ (1 ,15) "רעמיטרעט
 סודרוה ןעו זא ,טלייצרעד טרעו סע

 טיוטעג רע טָאה ,גינעק ןרָאװעג זיא ךלמה
 טינ טָאה רע רעבָא ,םימכח עשידיי ךס א
 -לָאּפ,; רעבלעז רעד ;"ןָאילָאּפ,, טיוטעג

 ןסויוואלפ ייב טנָאמרעד ךיוא טרעוו "ןאי
 סָאד) "סאעמאס,, ןופ רבח ןוא יבר סלא
 "בא ,("יאמש,, רעדָא "היעמש,, ןייז לָאז

 טריפעג היעמש טימ ןעמאזוצ טָאה ןוילט
 טּפיוה ערעייז ןוא םילשורי ןיא הבישי א
 ןוא ייאמש ןוא ללה ןעוועג ןענעז םידימלת
 ללה, :טגָאז תובא יקרּפ ןיא הנשמ יד
 -עוו הנשמ רעד ןיא ,"םהמ ולבק יאמשו

 ןעמָאנ ןיא תוכלה עכעלטע טכאדבעג ןר
 רבח ןייז טימ ןעמאזוצ ןוילטבא ןופ
 ,היעמש

 ןופ רענייא ,ז"בדר רוד ַארמז יבא
 -רָאי ןט16 ןיא םינבר עשידיי עטסערג יד
 ןא רע זיא טנייה ךיוא ןוא ,טרעדנוה
 ,טלעו רעשידמול רעד ןיא טעטירָאטיױא !

 "ארמז ןב, רעדָא ארמז יבא דוד יבר
 ןעמָאנ - תובת ישאר ןייז זיא ןופרעד)

 -אּפש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא (ז"בדר
 ןעוו רָאי ןיא טקנוּפ .1479 רָאי ןיא עינ
 ןעמוקעגרָאפ זיא הוצמ רב ןרָאװעג זיא רע
 דוד יבר .עינאּפש ןופ שוריג רעסיורג רעד
 טזָאלראפ טָאה ןרעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ
 ,תפצ ןיא טצעזאב ךיז טָאה ןוא עינאּפש
 -פא ןיא ץעפ ןייק קעווא רע זיא ךָאנרעד
 "אב ךיז רע טָאה 1512 רָאי ןיא ןוא אקיר
 "עג רע זיא ןטּפיגע ןיא ,ןטּפיגע ןיא טצעז
 ,1569 רָאי םוצ זיב טייצ עגנאל א בר ןעוו
 זיא רע .רָאי 90 ןרָאװעג טלא זיא רע ןעוו

 ךָאנרעד ןוא םילשורי ןייק קעווא טלָאמעד
 ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע ואוו ,תפצ ןייק
 יד --- (רָאי 110 ןופ רעטלע ןיא) 1589 רָאי

 לכ םדוק טייטשאב ז"בדר ןופ גנוטיידאב
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 רע סָאװ ,םירפס עקיטכיוו ליפ יד ןיא
 תובושתו תולאש., יװ ,ןעוועג רבחמ טָאה
 ךס א ףיוא שוריּפ א ךיוא יװ ,"ז"בדר

 רקי, ןעמָאנ ןטימ ם"כמר ןופ ןלעטש
 ןבירשעג רע טָאה םעד ץוח א ."תראפת
 עכעלטע ךיוא ןוא םירפס-הכלה ערעדנא
 ךיוא טָאה ז"בדר רעד .הלבק ףיוא םירפס
 "עז סָאװ ,םידימלת עסיורג טלעטשעגסיוא
 רעריפ עזעיגילער יד ןרָאװעג ךָאנרעד ןענ
 ןופ רעדנירג םעד יו ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 אירול קחצי יבר תפצ ןיא הטישי-הלבק רעד
 רעד ךיוא :; יזנכשא לאלצב יבר ;(י"ר)
 וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלוש ןופ רבחמ

 יד זיב ,דובכ סיורג ןבעגעגּפָא םיא טָאה
 םירצמ ןיא ןדיי יד ןבָאה ז"בדר ןופ ןטייצ

 םעד טיול גנונכער-טייצ רעייז טלייצעג
 גינעק ןשיכירג ןופ "תורטש ןינמ,, ןטלא
 טָאה ז"בדר רעד .עיריס ןיא סוקואעלעס
 טריפעגנייא טרָאד ןוא טפאשעגּפָא סָאד
 זיא סע יו ,"םלועה תאירבל,, גנולייצ יד
 ,גנולייצ עשידיי יד ןעמונעגנָא טנייח

 -ידיי רעד ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא םביבֲא
 ,ןסינ; שדוח םעד ראפ ןעמָאנ רעש
 ןענעז םישדח ןופ ןעמענ עשידיי עקיטנייה
 יד רָאנ ,עשידי עטלא-רוא ןייק טשינ

 -יבאב יד ןופ ןעמונעגרעביא ייז ןבָאה ןדיי
 תולג ןיא ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ,רענָאל
 ןיא .שדקמה תיב ןופ ןברוח ןכָאנ לבב

 טימ טנכייצאב םישדח יד ןרעו ך"נת
 .שרע רעד ןסייהעג טָאה ןסינ ןוא ,ןלָאצ

 יוזא ןוא רעטייווצ רעד רייא ,שדוח רעט
 -פלעווצ רעד ןסייהעג טָאה רדָא זיב ירדסכ

 -עג ךיוא ןענעז סע רעבָא .שדוח רעט
 עטלא-רוא ערעייז םירפס-ך"נת ןיא ןבילב
 זיא ןסינ שדוח רעד ןוא ,ןעמענ עשידיי
 רימ ."ביבא,, טסייה ןוא ייז ןופ רענייא
 םתא םויה,, ב"י תומש שמוח ןיא ןעניפעג
 -בד שמוח ןיא ןוא "ביבאה שדחב םיאצוי
 'ה ךאיצוה ביבָאה שדחב יכ, :ז"ט םיר
 שדוח ןיא םוראוו,), ?םירצממ ךיחלא

 ןופ ןעמונעגסיורא טָאג ךיד טָאה ביבָש

 ןסינ שדוח ןיא זיא סָאד ןוא ("םירצמ
 דומלת ןופ ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא טשרע
 ןטימ ןענכייצאב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
 ,ןיימעגלא ןיא גנילירפ "ביבא טרָאװ
 ,ןויס ,רייא ,ןסינ םישדח יד טסייה סָאד
 יד טגניירב א"י ןירדהנס ארמג יד ןוא
 א ןעמ טכאמ ןכאז יירד ףיוא זא ,אתיירב
 ךָאנ וצ טיג ןעמ ןוא רָאי-רוביע א ראפ רָאי
 זיא ןכאז יירד יד ןופ ענייא ןוא ,שדוח א
 -ירפ רעד ביוא ,טסייה סָאד ,"ביבאה לע;
 -ובת יד ןוא ,טקיטעּפשראפ ךיז טָאה גניל
 -ייצ טרעוו סע ואוו ,לארשי ץרא ןיא הא

 קיטייצ טשינ ךָאנ זיא ,גנילירפ ןיא קיט
 ,ןרָאװעג

 ייוצ רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ליניבא
 ענייא .ליגיבא ןעמָאנ םעד טימ ןעיורפ

 זיי לטיּפאק ,'ב לאומש ןיא טנָאמרעד זיא
 ןעוועג זיא יז זא ,טלייצרעד טרעוו סע ןוא
 עטייווצ יד ,ךלמה דוד ןופ רעטסעווש א
 'א לאומש ןיא טנָאמרעד טרעוװ ליגיבא
 ןיא רעטייו ךָאנרעד ןוא ה"כ לטיּפאק
 ןעוועג ביױהנָא ןיא זיא יז ,לאומש רפס

 ןיא רעציזאב-סטוג ןסיוועג א ןופ יורפ יד
 ; ילמרכה לבנ ןעמָאנ ןטימ לארשי ץרא
 "עג ליגיבא זיא ןברָאטשעג זיא לבנ ןעוו
 ך"נת ןיא .ךלמה דוד ןופ יורפ יד ןרָאװ
 -עג זיא יז זא ,ריא ןגעוו טלייצרעד טרעוו
 ןוא עגולק א ,"ראת תפיו לכש תבוט-, ןעוו
 ליפ ןאראפ ןענעז ארמג רעד ןיא ,ענייש א
 -יגמ ארמג רעד ןיא ,ליגיבא ןגעוו תושרד

 7 יד ןשיווצ טנכערראפ יז טרעוו ד"י הל

 ייב ןעוועג ןענעז סָאװ ,תואיבנ-ןעיורפ
 | ,ןדיי

 -טע טנָאמרעד טרעוו סָאװ ,ןעמָאנ היבא
 רעטסקיטכיוװ רעד .ך"נת ןיא לָאמ עכעל

 -לייט טסייה רעכלעוו ,היבא זיא ייז ןופ

 תוכלמ ןופ גינעק רעד ,"םיבא ,, ךיוא לָאמ
 ןא ןוא םעבחר גינעק ןופ ןוז א ,הדוהי
 םיכלמ רפס ןיא .ךלמה המלש ןופ לקינייא
 ןגעו טלייצרעד טרעוו ו"ט לטיּפאק יא
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 םילשורי ןיא ךלמ ןעוועג זיא רע זא ,םיא
 ,דניז ליפ ןגנאגאב זיא רע ןוא ,רָאי יירד
 ןיא ןוא ,היבא רע טסייה םימיה ירבד ןיא
 ןענעז עטנרעלעג לייט .םיבא םיכלמ רפס

 -יירש רעד םיא טָאה רעבירעד זא ,רעשמ
 םעד טכאמעגרעביא םיכלמ רפס ןופ רעב
 -רעד וצ טשינ ידכ ,"םיבא', ףיוא ןעמָאנ
 ןופ ןעמָאנ םעד ןַאמ ןקידניז א ייב ןענָאמ
 םימיה ירבד ןופ רבחמ רעד ."הי, טָאג
 תועידי ענייז ראפ לאווק סלא ןָא טיג
 שרדמ, רפס א הדוהי ךלמ היבא ןגעוו
 "ודע איבנה

 תומש ןיא .ןהכה ןרהא ןופ ןוז אוהיבא
 -עג בדנ רעדורב ןייז ןוא רע טרעוו ד"כ
 רעריפ עשידיי עטסנעעזעגנָא יד וצ טנכער

 -רעד טרעוו 'י ארקיו ןיא .רבדמ רעד ןיא
 בדנ רעדורב ןייז ןוא אוהיבא ןגעוו טלייצ
 -זמ םעד ףיוא ןעוועג בירקמ ןבָאה ייז זא
 -אד ןוא ,("הרז שא ;) רעייפ דמערפ חב
 ןוא רעייפ א חבזמ ןופ סיורא זיא טלָאמ
 ,טנערבראפ ןדייב ייז טָאה

 טרָאװ ןקיזָאד ןופ שטייט רעד םינויבא
 ןיא ,"טייל עמירָא זיא שיאערבעה ףיוא
 שדקמה תיב ןטייווצ ןופ ןרָאי עטצעל יד

 ךָאנרעד טייצ רעסיוועג א ןיא ךיוא ןוא
 עזעיגילער א לארשי ץרא ןיא טבעלעג טָאה
 טרעוו ארמג רעד ןיא ,"םינויבא-, עטקעס
 רימ רעבָא ,טנָאמרעד טשינ עטקעס יד
 עטשרע יד ייב ריא ןגעוו תועידי ןעניפעג

 -ויבא עקיזָאד יד .רעביירש עכעלטסירק
 ייוצ ןופ ןענאטשאב זיא עטקעס-םינ
 "ויבא יד .ןטסירק ןוא ןדיי ןופ ,ןלייט
 רעד ןיא טבעלעג ןטסייממא ןבָאה םינ

 טריפעג ןבָאה ןוא ןדרי ךייט ןופ טנעגעג
 ןענעז עלא :ענומָאק א ,ןבעל םירָא ןא
 "יא ןופ ןגעמראפ סָאד ,ךיילג ןעוועג
 -עג רעצנאג רעד וצ טרעהעג טָאה םענ
 יד טייו יו ףיוא -- .רערעייז עדניימ
 תוכיש א טאהעג טָאה עטקעס םינויבא
 ,עטקעס-םייסיא רעשידיי-ןייר רעד טימ

 ןופ טייצ רעד ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ
 םירָא ןָא טריפעג ךיוא טָאה ןוא ינש"תיב
 -ָארּפ ,טנאקאב טשינ זיא ,ןבעל ענומָאק
 יד ןיא לקיטרא ןייז ןיא ץערג רָאסעפ

 -כישעג ראפ טפירשסטַאנָאמ,, רעיולסערב
 1869 "םוטנדיי ןופ טפאשנסיוו ןוא עט
 -םינויבא יד זא ,הרעשה יד סיורא טגָאז
 ןופ ןדיי יד ייב טריטסיזקע טָאה עטקעס
 -תיב ןטשרע ןופ ךָאנ ,ןטייצ עטלא רָאג
 ץערג ןופ גנוניימ רעד טיול .ןָא שדקמה

 -ילגטימ יד ןטסייממא ןעוועג סע ןענעז

 -עגייא ןייק ןבָאה סָאװ ,יול טבש ןופ רעד
 ןוא טַאהעג טשינ לארשי ץרא ןיא דרע ענ
 "עג ןבָאה ,ןבעל םיֹרָא ןא טריפעג ןבָאה
 םוטעמוא ןוא דנאל םעד רעביא טרעדנאוו
 רעד זא יקיטע ןוא לארָאמ טיירּפשראפ
 טינ ,רשוי טימ ןריפפיוא ךיז ףראד שנעמ

 -ָאד רעד ןופ .ןטייווצ םעד ןקירדרעטנוא

 ןענעז עטקעס םינויבא רעטלא רעקיז
 ,והילא ,לאומש םיאיבנ יד ןעמוקעגסיורא
 ,םיאיבנ ערעדנא עלא ןוא הימרי ,היעשי
 וצ ןטערטעגסױרַא רדסכ ןענייז סָאװ

 הימרי ןופ רעטרעוו יד .םיריבג יד ןפארטש
 שפנ תא ליצה יכ 'ה וללה,, 7 יּפאק איבנה
 רע לייוו ,טָאג טביול) "םיערמ דימ ןויבא
 -כעלש ןופ ןויבא םעד ןעוועג ליצמ טָאה
 הינפצ ןופ רעטרעװ יד ןוא (ןשנעמ עט
 "לדו ינע םע ךברקב יתראשהו, איבנה
 םירָא ןָא ריד ייב ןזָאלרעביא לעװ ךיא.,)
 "הת ןיא לטיּפאק סָאד ךיוא ןוא ("קלָאפ
 טרעהעג טָאג וצ) האולמו ץראה 'הל םיל
 ןעיידיא יד ןייז ץלַא ןלָאז "טלעוו יד

 ןכָאנ .עטקעס םינויבא רעטלא רענעי ןופ
 יִד ןלָאז שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןברוח

 -ּפָא ןצנאגניא ןבָאה ךיז םינויבא עקיזָאד

 -עייז טאהעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טרעדנוזעג

 ןופ ןרוּפש ;טייקמירָא ןופ ןלאעדיא ער

 אתליכמ רעד ןיא ךיוא רימ ןעניפעג ייז

 זא ,טגָאזעג טרעוו סע ואוו ,חלשיו תשרּפ

 ןוא טיורב ןסע םוצ טנייה טָאה סע רעוו

 יד ןופ רע זיא ןגרָאמ ףיוא טגרָאז רע
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 .("עקיביולג טשינ;) "הנומא ירסוחמ,,
 ןייז טיובעגפיוא טָאה ץערג יו םעדכָאנ
 "ויבא, עטלא יד ןגעוו עירָאעט עקיזָאד
 -גרעלעג רעשידיי רעטייווצ א טָאה ?םינ

 לקיטרא ןא ןבירשעגנָא בעל רָאדיזיא רעט
 יד ןופ רוטארעטיל יד , שיזיוצנארפ ףיוא
 רעטרע עלא ןעמונעגפיונוצ ןוא "םינויבא
 ןגעו טדערעג טלעוװו סע ואוו ,ך"נת ןופ

 -עג טנרעלעג טרעוו סע ןוא ןויבא ןוא ינע

 ,ןאמירַא םוצ טייקיטכערד

 רעד ןיא םיארומא ךס א ןופ ןעמָאנ ייֿבַא
 גנוביירשאב יד ןבעג רימ ןלעוװ ָאד .ארמג

 זיא רעכלעוו יייבא ,ייז ןופ םענייא ןופ
 -ייז ןוא ,םיארומא עטסערג יד ןופ ןעוועג
 "עצ ןענעז רעטרעוו-הדנא ןוא תוכלה ענ

 ! טָאה רע ,דומלת ןצנאג םעד רעביא ןפרָאװ
 ,"האיבל ןירוסמ ןיאש ןישודק ,, !

 יד ןופ רוד ןטרעפ ןיא לבב ןיא טבעלעג

 ביוהנֶא ןוא ןט23 ןופ ףוס ןיא ,םיארומא
 טָאה רעטָאפ ןייז .טרעדנוהרָאי ןט7-4 ןופ
 ןברָאטשעג זיא רע ןוא ,?לילייכ,, ןסייהעג

 ךיוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא ייבא רעדייא
 םעדכָאנ דלאב ןברָאטשעג זיא רעטומ ןייז
 זיא רע ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא ייבא יוװ

 הבר ארומא םעד רעטעפ ןייז ייב ןרָאװעג
 זא ,ןבעגעגרעביא טרעוו סע .ינמחנ רב

 ןעוועג זיא ייבא ןופ ןעמָאנ רעקיטכיר רעד
 טָאה הבר רעטעפ ןייז לייוו רָאנ ;ינמחנ

 -ָאפ סהבר טימ ןפור טלָאװעג טשינ םיא
 -ייהעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןעמָאנ סרעט
 4 = ל / ןפורעג םיא רע טָאה רעבירעד ,ינמחנ ןס
 זא ,טס ה סָאד 4( ר ֹד ךרוד ןרעוו טב | ןיימ,; שטייט רעד ןייז לָאז סָאװ ,"ייבא:,

 דימלת א ןוא דיי רעמורפ א זיא רענײא  ןפורעג ייבא טרעװ לָאמליײט ."רעטָאפ
 ןוא ךעלרע ןשנעמ טימ ןבעל רע לָאז ,םכח ! -ץֶג טָאה ייבא .ינמחנ ךיוא ארמג רעד ןיא'
 רעטעפ ןייז ייב רָאנ טשינ הרות טנרעל

 ןטייוצ םייב ךיוא רָאנ ,ינמחנ רב הבר

 ,ףסוי בר ,רוד םענעי ןיא ארומא ןסיורג

 ץכָאנ .אתידבמוּפ ןיא הבישי שאר םעד

 טלייוועגסיוא ייבא זיא ףסוי בר ןופ טיוט

 -שאר רעד ןייז וצ טרָא ןייז ףיוא ןרָאװעג

 ןעוועג זיא סָאװ ,אתידבמוּפ ןיא הבישי

 58 ריי ןלֶ

 -עיגילער עטסכעה יד ןופ ענייא טלָאמאד
 ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעגנולעטש עז

 ייבא טָאה ןענרעל ןיא הטיש ןייז ןיא
 -בח ענייז ןוא תופירח סיורג ןזיוועגסיורא
 "רק,, (ח"ע תומבי) ןפורעג םיא ןבָאה םיר
 ייבא ,"ּפָאק רעטוג,, טסייה סָאד ,"אנפק
 םיארומא-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 יד ןופ ןענעז תוכלה ענייז ןוא לבב ןיא
 ןיא .,ילבב דומלת ןופ ןלייט עטסקיטכיוו
 -עג טרעוו (ב"כ אעיצמ אבב) ארמג רעד
 עכלעוו ןיא ,ןגארפ עלא ןיא זא .,טגָאז

 רבח ןייז טימ קלוחמ ןעוועג זיא ייבא
 םַאנסיוא ןטימ אבר יו הכלה יד זיא ,אבר
 יד טימ טנאקאב ןענעז סָאװ ,ןגארפ 6 ןופ

 אלש שואי,) "ם"נק ל"עי, תובית-ישאר
 ,"ןיליאמ דמועה יחל ,"םמוז דע ,"תעדמ

 יוליג.,

 -הל תולבנ לכוא רמומ,, ,"אטיגב אתעד
 ,ייבא יװ טביילב הכלה יד ואוו ,(?סיעכ

 ןבעל ןטאווירּפ ןיא טריפעג ךיז טָאה ייבא
 ארמג יד יו ,טָאה רע .ןדיישאב רעייז
 טינ לָאמנייק ,ג"לק ןילוח ןיא טלייצרעד

 ןשנעמ ןופ תונתמ ןייק ןעמענ טלָאװעג |

 תוכרב) ןעוועג זיא טרָאװ-ךירּפש ז"ז .,יוצרע ןוא ,םותי א ןבילבעג דניק סלא

 ליטש ןרעפטנע ףראד שנעמ א זא ,(ג"י
 טימ םולש ןיא ןבעל ,סעכ ןיא ןייז טשינ
 רעד ןיא .ןדיי-טינ טימ וליפא :ןשנעמ
 קוסּפ םעד רע טשטייט ו"פ אמוי ארמג
 ביל טסלָאז וד,) "ךיחלא 'ה תא תבהאו,
 -תמ םימש םש אהיש, זא ,(?טָאג ןבָאה
 -אב לָאז ןעמָאנ סטָאג,) (ךידי לע בהא

 ןשנעב ראפרעד ןשנעמ ןלעװ ,םולש ןיא

 ןגייק ןטָארטעגסיױרא זיא ייבא ,הרות יד

 ןעמ זא טלאה סָאװ ,םימכח ידימלת יד

 טשינ ןוא ןענרעל ןוא ןציז רָאנ ףראד

 -רב) טגָאז רע ןוא ,הסנרּפ ןגעוו ךיז ןגרָאז

 ןעמענראפ ךיז ףראד ןעמ זא (ה"ל תוכ

 -אזוצ ןענרעל ,"ץרא-ךרד םע הרות, טימ
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 -רּפ ןענידראפ וצ ףיוא ןטעברא טימ ןעמ
 זא ,טלייצרעד ה"מ ןיטג ארמג יד .הסנ
 "עג רעייז םיא ןבָאה ןדיי-טינ יד ךיוא
 רע ןעוו .תודימ עטוג ענייז ראפ טצעש
 ןעוועג רעיורט רעד זיא ןברָאטשעג זיא
 ה"כ ןטק דעומ ןיא ארמג יד זא סיורג יוזא
 "ידדהא תלגדד יפיכ קישנ,, זא טלייצרעד
 םעד רעביא קירב רעד ןופ ןלייז יד,,)
 "רעד ןוא ןכָארבוצ ךיז ןבָאה לקדח ךייט
 ,?ןטייווצ םוצ רענייא טרעטנענ

 -טע רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ךלמיבא
 רעד סָאװ ,ךלמיבא ןעמָאנ םעד לָאמ עכעל
 "גינעק ןופ רעטָאפ רעד, זיא שטייט
 סע ואוו ,רעטרע עלא ןיא .,("ךלמ-יבא;?)
 ןעמָאנ רעקיזָאד רעד טנָאמרעד טרעוו
 סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןגעו סע ךיז טלדנאה
 טרעוו לָאמ ייווצ ,םיכלמ ןעוועג ןענעז
 ,ךלמיבא -- תישארב שמוח ןיא טנָאמרעד

 ייב ררג ןופ ךלמ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו
 ,םיתשלּפ יד

 רעד ךלמיבא יוזא יו 'כ תישארב שמוח
 ןעמענוצ טלָאװעג טָאה ררג ןופ גינעק
 סָאד .וניבא םהרבא ןופ בייוו סָאד ןהרש
 טלייצרעד עבלעז סָאד טרעוו לָאמ עטייווצ
 קחצי ןוא ררג ןופ ךלמ םעד ךלמיבא טימ
 ,טלייצרעד ךיוא טרָאד טרעוו סע .וניבא
 זיא ךלמיבא ןוא וניבא קחצי ןשיװצ זא
 "עז סע .תירב תותירכ א ןרָאװעג ןסָאלשעג
 סָאװ ,עטנרעלעג לייט ןאראפ רעביראד ןענ
 זיא "ךלמיבא, ןעמָאנ רעד זא ,ןעניימ
 -טאווירּפ א טינ ןעוועג םיתשלּפ יד ייב
 טָאה רערעייז גינעק רעדעי רָאנ ,ןעמָאנ
 טָאה םירצמ ןיא יו טקנוּפ ,ןסייהעג יוזא
 עקיזָאד יד .הערּפ ןסייהעג גינעק רעדעי
 זייואב סלא וצרעד ןעגניירב עטנרעלעג
 רימ ןעניפעג ד"ל םילהת ןיא סָאװ ,סָאד
 "ךלמיבא ינפל ומעט תא ותונשב דודל.,
 ןעגנוזעג טָאה דוד סָאװ ,םילהת רומזמ)
 ראפ טכַאמעג עגושמ ךיז טָאה רע ןעוו
 רפס ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,(ןץ'ךלמיבא
 -רעד רָאג טרעוו ַא"כ לטיּפאק 'א לאומש

 ןיא טלייצרעד טרעוו יוזא

 עגושמ טכאמעג ךיז טָאה דוד זא ,טלייצ
 יד ןופ גינעק םייב ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןייז לָאז ןופרעד .תג ךלמ שיכא םיתשלּפ

 טָאה ךלמיבא ןעמָאנ ןטימ זא ,ןעגנורדעג
 ,םיתשלּפ יד ייב גינעק ןדעי ןפורעגנָא ןעמ
 ענעדישראפ ףיוא זא ,ןקרעמאב וצ זיא סע
 סנטצעל טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלווָאט-טפירש
 ןוא רושא דנאל ןקילָאמַא ןיא ןענופעג

 ,ןטפירש-ןעלווָאט עטמיראב יד ףיוא ךיוא
 ,אנראמא-לעט ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ
 -לימ-יבא,, ןעמָאנ םעד ךיוא ןעמ טניפעג
 ."יב

 רעטשרע ,ןועדג ןופ ןוז רעד ךלמיבא
 לטיּפאק םיטפוש רפס ןיא ,ןדיי ייב ךלמ
 ןעוו ,ןטייצ יד ןיא זא .טלייצרעד טרעוו 'ט

 -ץרא ןיא טניואוועג ןיוש ןבָאה ןדיי יד
 טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז רָאנ ,לארשי
 -עג ןבָאה סע ןוא ,ךיז רעביא ךלמ ןייק

 רענייא זיא ,םיטפוש ייז רעביא טשרעה
 ןוז רעד ךלמיבא ןעוועג םיטפוש יד ןופ
 -רעד טרעוו טרָאד .ןועדג טפוש םעד ןופ
 ןוא ,ןיז 70 טאהעג טָאה ןועדג זא ,טלייצ
 שגלּפ אי ןופ ןוז ןייז ןעוועג זיא ךלמיבא
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,(בייוו-סבעק א)
 ץךלמיבא זיא םכש ןופ רעניואוונייא יד

 רעדירב ענייז עלא ןדרָאמרעד וצ ןעגנולעג
 -טנא זיא רעכלעוו ,םתוי ,םענייא ץוח אי

 רעד ןעוועג ךלמיבא זיא ךָאנרעד ,ןפָאל
 םיטפוש ןיא קורדסיוא םעד ןופ .רעשרעה
 ךלמיבא תא וכילמיו וכליו, יו קוסּפ 'ט
 -ָאה ןוא ןעגנאגעג ןענעז ייז ןוא,,) ?ךלמל
 זיא ("ךלמ סלא ךלמיבא טרעלקרע ןב
 עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד זא ,ןעז וצ
 -אוו יךלמ א ןריפוצנייא ןדיי ייב עבָארּפ
 ןעניפעג םיטפוש ערעדנא עלא יד ייב םיר
 ךיוא ןוא "וכילמיו,, טרָאװ סָאקד טשינ רימ
 טרעוו רעטייוו .ךלמ קורדסיוא םעד טשינ
 םכש ןופ רעניואוונייא יד יוו טלייצרעד
 רע יו ,ךלמיבא טימ טגירקעצ ךיז ןבָאה
 ןופ ליפ ןוא המחלמ טריפעג ייז ןגייק טָאה
 ןרעגאלאב םייב ,לָאמנייא רָאנ ,טיוטעג ייז
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 זיא סָאװ ,םרוט רעד ןוא ץבת טָאטש יד
 ףיוא ןפרָאװעג יורפ א טָאה ,ןעוועג טרָאד
 ןוא ןייטש-לימ א ךַאד-םרוט ןופ םיא
 טקידנעעג ךיז טָאה טימרעד .טיוטעג םיא
 םיא ךָאנ ןוא ,ךלמיבא ןופ טפאשרעה יד
 עכעלטנייוועג ןעוועג רעטייוו ןיוש ןענעז
 ,םיטפוש

 -גוא , זיא שטייט רעד) ןנכלמ וניבָא
 טניימ סָאד ,"גינעק רעזנוא ,רעטָאפ רעז
 ,תולפת עטסעטלע יד ןופ ענייא ,(טָאג
 וצ טעדנעוװעג ,תולפת עצרוק ןענייז סָאד
 ךיז ןביוה ייז .גינעק ןוא רעטָאפ םעד טָאג
 וניבא,, :הלפת יודיו רעטשרע רעד טימ ןָא

 רעטָאפ רעזנוא) ?"ךינפל ונאטח יונכלמ
 (ריד ראפ טקידניזעג ןבָאה רימ ,גינעק ןוא
 רע זא ,טָאג וצ תושקב ןעייג ךָאנרעד ןוא
 "חר לָאז ןוא תורזג עלא ןעמענּפָארא לָאז
 ןופ תולפת יד ןיא .ןפלעה ןוא ןבָאה תונמ

 -ודק .יד טנָאמרעד ךיוא ןרעוו ונכלמ וניבא
 שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,םיש
 רע זא ,טָאג ןטעבעג טרעוו סע ןוא ,םשה
 עקיזָאד יד .תוכז רעייז ןיא ןפלעה לָאז
 טציא רימ ןבָאה תולפת-"ונכלמ וניבא;,

 "למ וניבא,, הלפת יד --- ,קיצרעפ ןוא ריפ
 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד ןיוש טרעוװ "ונכ
 זא ,טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,ה"כ תינעת
 ןגער ןייק ןגנאגעג טשינ זיא לָאמניײא
 ןעוועג ללּפתמ אביקע יבר אנת רעד טָאה
 וניבא,, ןגָאז ןעביוהעגנָא ןוא דומע ןראפ
 רעד ןעוועג זיא אביקע יבר יצ .,"ונכלמ
 ןיוש טָאה יז רעדָא הלפת רעד ןופ רבחמ

 זיא ןטייצ עקידרעירפ ןופ טריטסיזקע
 הלפת יד זיא בױהנָא ןיא ,ןגָאז םוצ רעווש
 -יבא עכלעזא 5 סנטסכעה ןופ ןענאטשאב
 ןעמ טָאה רוד ןדעי טימ רָאנ ,ס'ונכלמ ונ
 -עּפש זיב ,(זרעפ א) זורח א ךָאנ ןבעגעגוצ
 רוט ןיא טלייצרעד טרעװו סע יו ,רעט
 םרמע בר טָאה ,ב"רת ןמיס םייח חרוא
 -לעוו ,ס'ונכלמ וניבא 22 טאהעג ןיוש ןואג
 טױל טלעטשעגפיונוצ ןעוועג ןענייז עכ
 חסונ ןופ םירוזחמ יד ןיא .תיב-ףלא םעד

 ןלױּפ ןיא טנוואדעג טרעוו סָאװ) זנכשא
 ,(תולהק עשיזנכשא ערעדנא ןוא אטיל
 םירוזחמ עשידרפס יד ןיא ,44 ןאראפ זיא
 רוזחמ םעד ןיא ןוא ,22 ןאראפ רָאנ זיא
 ונכלמ וניבא ,53 ןאראפ זיא יקינָאלאס

 רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר טגָאזעג טרעוו
 ןוא הבושת ימי תרשע עצנאג יד ךיוא ןוא
 ףיוא ןעמ טנפע ונכלמ וניבא ייב .םיתינעת
 ןעמ זא ,טזייוו סָאד סָאװ ,שדוק ןורא םעד
 ,הלפת רעקיטכיוו א רעייז ראפ סע טלאה

 ןיא רעטָאפ רעזנוא םימשבש ונינא
 -לעוו טימ ,קורדסיוא ןא זיא סָאד ,(למיה

 -לא רעד ןיא טָאג ןפורעגנָא טרעוו סע ןעכ
 ,הנשמ ןיא ,רוטארעטיל רעשידומלת רעט

 סָאד ןיירא זיא ןופרעד ןוא ישרדמ ,ארמג
 םימשבש וניבא;, ןענוואד ןיא ךיוא טרָאװ
 רעטָאפ רעזנוא,,) "דסחו הקדצ ונמע השע
 -טנגייא .("דסח זנוא טימ וט ,למיה ןיא

 טגָאעג ך"נת ןיא ןיוש טרעװ ךעל

 ןוא ,רעטָאפ רעזנוא זיא רע זא ,טָאג ןגעוו

 התא יכ, טגָאזעג טרעוו ג"ס היעשי ןיא
 ןיא .(רעטָאפ רעזנוא טזיב וד) "וניבא
 אנת רעד טגָאז 'ח קרּפ אמוי הנשמ רעד
 ,ןדיי ךייא וצ זיא ליואוו, :אביקע יבר
 םכיבא; ךרוד טקינירעג טרעװו ריא
 ןיא ,("למיה ןיא רעטָאפ רעייא,,) "םימשבש
 אנת רעד טגָאז 'ט קרּפ הטוס הנשמ רעד
 תיב סָאד טניז זא ,ריאי ןב סחנּפ יבר
 -מוא סָאד זיא ,ןרָאװעג בורח זיא שדקמה
 -נָא ךיז ןבָאה רימ ןוא סיורג ןרָאװעג קילג
 ףיוא) "םימשבש וניבא לע, רָאנ ןענעלוצ

 רעקיזָאד רעד ,(למיה ןיא רעטָאפ רעזנוא

 ןעמָאנ סלא "למיה ןיא רעטָאפ,, קורדסיוא

 ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,טָאג ןופ

 סע ןוא ,עיגילער רעכעלטסירק רעד ךרוד

 ןצרוק םעד ןופ בייהנָא רעד ןרָאװעג זיא

 עלא ךרוד טגָאזעג טרעוו סָאװ ,טעבעג

 ןיטאל ףיא טנאקאב זיא ןוא ןטסירק

 -אפ רעזדנוא) ?רעטסָאנ רעטַאּפ, סלא

 ,(רעט
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 ןיא לדיימ שידיי א ןופ ןעמָאנ גשיבא
 ,ךלמה דוד ןופ ןטייצ יד ןיא לארשי ץרא
 זא יטלייצרעד טרעוו 'א םיכלמ רפס ןיא
 דוד ןופ ןירענידאב יד ןעוועג זיא גשיבא
 ךלמה המלש טָאה ריא בילוצ ןוא ,ךלמה
 ,והינדא רעדורב ןייז ןטיוט ןסייהעג

 "םירובגה ישאר,, יד ןופ רענייא יׂשיבא
 ןיא ,ךלמה דוד ייב ("ןדלעה ןופ רעריפ)
 -רעד טרעוו א"כ לטיּפאק 'ב לאומש רפס

 דוד טעוועטארעג טָאה ישיבא זא ,טלייצ
 יד טימ המחלמ רעד ןיא טיוט ןופ ךלמה
 רעדורב רעד ןעוועג זיא ישיבא .םיתשלּפ
 -ייב ןענעז ייז ןוא ,באוי רובג ןטייווצ ןופ
 -סעווש רעד ,היורצ ןופ ןיז יד ןעוועג עד
 לאומש רפס ןיא .ךלמה דוד ןופ רעט

 -למ ייר עצנאג א ןגעוו טלייצרעד טרעוו
 ןענואוועג טָאה ישיבא עכלעו ,תומח

 ,ןדיי יד ןופ רעטילימ ןטימ קידנריפנָא

 ןיא זיא רתיבא ,ךלמיחא ןופ ןוז רתיבא
 .ןהכ רעד ןעוועג ךלמה דוד ןופ ןטייצ יד

 זא ,טלייצרעד טרעוו יא םיכלמ רפס ןיא
 זיא סע ןעוו ךלמה דוד ןופ טיוט ןראפ
 ןייז לָאז סע רע ףמאק רעד ןעמוקעגרָאפ
 הינדא יצ המלש ,םילשורי ןיא ךלמ רעד
 ,הינדא טימ ןטלאהעג רתיבא טָאה
 -ירטראפ ךלמה המלש םיא טָאה רעבירעד

 -אב ךיז ןסייהעג םיא ןוא ,םילשורי ןופ ןב
 -עג זיא טרָא ןייז ףיוא .תותנע ןיא ןצעז
 טָאה ןָא טלָאמאד ןופ .קודצ ,ןהכ ןרָאװ
 ינב,, עיטסאניד-םינהכ יד ןביוהעגנָא ךיז
 עסיורג אזא טליּפשעג טָאה סָאװ ,"קודצ
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא לָאר

 -צעל ,(ןואג) והילא ןב ןהכה רתיבא
 -שי-ץרא ןיא הבישי רעד ןיא "ןואג,, רעט
 ןיא ,"םינואג,, יד ןופ ןטייצ יד ןיא לאר

 -גוהרָאי ןט11 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 א ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ ןייז ןיא .טרעד
 ןואג רתיבא יבר ןשיוװצ ךוסכס רסיורג
 ךיז טָאה רעכלעוו ,דוד ןואג ןטייווצ א ןוא
 ןקיזָאד םעד ןגעוו .םירצמ ןיא טצעזאב

 ןיא ָאריאק ןיא ןענופעג ןעמ טָאה .ךוסכס
 "יבא תליגמ,, עלעיצעּפס א "הזינג רעד

 תועידי עקיטכיוו זנוא טיג סָאװ ,"ךת
 -ץרא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו
 -ייצ יד ןיא ,ןטייצ עטלא ענעי ןיא לארשי
 -עגנָא ךיז טָאה ןואג רתיבא יבר ןופ ןט
 גנוגעוואב -חישמ א ןדיי יד ןשיווצ ןביוה

 וירב א ןבירשעג טָאה רתיבא יבר ןוא
 ,םעד ןגעוו

 טרעיורט סָאװ ,רענייא תולבא ,לבא
 ןרעיורט וצ גהנמ רעד ,(ןטיוט א ךָאנ
 ןברָאטשעג זיא סָאװ ,בורק ןטנָאנ א ךָאנ
 ןטיצ עטלא טניז ןדיי ייב ןאראפ זיא
 ,רימ ןעניפעג (ג"כ תישארב) שמוח ןיא
 םהרבא אביו, ןברָאטשעג זיא הרש ןעוו זא
 -בא ןעמוקעג זיא ,"התוכבלו הרשל דוּפסל
 "אב וצ ןוא ןענייוואב וצ ,,ןאמ ריא ,םהר
 ך"נת ןיא ךיוא ןעניפעג רימ ,ריא ןגָאלק

 טגעלפעג טָאה ןעמ זא ירעטרע ךס א ןיא
 -ָאפ א ןברָאטשעג זיא סע ביוא ,ןרעיורט
 ,יורפ א ,ןאמ א ,רעדניק ,רעטומ א ,רעט
 עקיזָאד יד ןרעיוד ןגעלפ גנאל יו ---
 "עג 'נ תישארב שמוח ןיא ?געט-רעיורט
 "יבא בקעי ןעוו זא ,ףסוי ןגעוו רימ ןעניפ
 לבא ויבאל שעיו, ,ןברָאטשעג זיא ונ
 טנדרָאעגניא טָאה רע ןוא ,"םימי תעבש
 השמ ןעוו רעדיוו .געט 7 ןופ רעיורט ַא
 ןיא טלייצרעד טרעוו ,ןברָאטשעג זיא ונבר
 תא לארשי ינב וכביו. ד"ל םירבד שמוח
 לבא יכב ימי ומתיו םוי םישלש השמ

 טנייואב םיא ןבָאה ןדיי יד זא ,"השמ
 "עג ךיז ןבָאה טימרעד ןוא ,געט קיסיירד

 "רעד .ןהשמ ךָאנ געט רעיורט יד טקידנע
 עטשרע יד סָאוװ ,גהנמ רעד טמאטש ןופ
 -ערג רעיורט רעד זיא ,"העבש. ,געט 7
 -רע יד ןופ ףוס םוצ זיב ךָאנרעד ןוא ,רעס
 ןיוש זיא י"םישלש., ,געט קיסיירד טעטש
 "יוד ךָאנרעד .רערענעלק א רעיורט רעד
 א זיב רעיורט רעד לסיבא ךָאנ טרע

 ךיז ןעמ טגעלפ יוזא יו --- .רָאי ץנאג
 ָאד ךיוא ? געט רעיורט יד ןיא ןייז גהונ
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 יד ןיא םיגהנמ ענעדיישראפ ןעוועג ןענעז
 "עג רעשידיי רעד ןופ ןטייצ ענעדיישראפ
 טרעוו ד"י 'ב לאומש ך"נת ןיא .עטכיש
 -נָא ךיז טגעלפ לבא רעד זא ,טנָאמרעד
 ,רעדיילק -רעיורט עלעיצעּפס ןיא ןָאט
 טרעוו 'ט עשוה קוסּפ ןיא "לבא ידגב,
 ,"םינוא םחל, קורדסיוא רעד טנָאמרעד

 טגעלפ לבא רעד סָאװ -"טיורב רעיורט;;

 ארמג רעד ןופ ,רעיורט ןופ טייצ ןיא ןסע
 טגעלפ לבא ןא זא ,ןעז וצ זיא ד"יק תבש

 גהנמ רעד ךיוא .רעדיילק עצראווש ןגָארט

 תולבא ןופ ןכייצ סלַא העירק ןסייר וצ

 בקעי יײב שמוח ןיא ןיוש רימ ןעניפעג

 םיא זיא ןעמ ןעוו ,(ז"ל תישארב) וניבא
 "מוא זיא ףסוי ןוז ןייז זא ,ןגָאז ןעמוקעג
 בקעי ערקיו, ,הער היח א ךרוד ןעמוקעג

 שנייז ןסירוצ טאה בקעי ןוא) "ויתולמש
 ךיז ןצעז וצ גהנמ רעד ךיוא .("רעדיילק
 ייב ך"נת ןיא ןאראפ זיא דרע רעד ףיוא

 דניק ןייז ןעוו ,(ב"י 'ב לאומש) ךלמה דוד

 גהנמ רעד זיא טנייה -- .ןברָאטשעג זיא
 קירדינ א ףיוא טציז לבא ןא זא ,תולבא
 טייג ןוא ךיש יד טשינ טגָארט ,עלעקנייב

 סָאװ ,געט ןביז יד בוטש ןופ סיורא טשינ
 יד ןיא ."העבש ןציז ןפורעגנָא טרעוו
 יד ןוא ,רענעלק רעיורט רעד זיא םישלש
 סע זיא רָאי ןופ םישדח 11 עקירעביא
 תולבא ןופ ןכייצ-טּפיוה רעד ,רענעלק ךָאנ
 ןיא ךיוא ןוא ,רָאי א ךרעל ןופ ךשמ ןיא
 זיא ,טײצרָאי ןדעי ןרָאי עקידרעטייוו יד

 -בָאי,, ןוא "שידק,, ןגעוו .שידק ןגָאז סָאד
 סָאװ ,סעדנעגעל ןוא םיגהנמ יד ןוא "טייצ
 -רעוו יד ייב עז ןדנובראפ טימרעד ןענעז
 סע ביוא .,"שידק,, ןוא ?טייצרָאי, רעט

 ןופ זיא ,שנעמ רענעעזעגנָא ןא טבראטש

 ןעמ זא .,גהנמ א ןעוועג ןָא קידנעטש

 זיא סע ןוא .דּפסה א ךיוא ןטלאהעג טָאה

 רעדעי ןיא ןטייצ עטלא יד ןיא ןעוועג
 "סה רעד ואוו ,טרָא רעלעיצעּפס א טָאטש

 טָאה סָאד ןוא ,ןרָאװעג ןטלאהעג זיא דּפ

 -סה תיב,, רעדָא ,"דּפסהה םוקמ,, ןסייהעג

 יד ןופ רענייא -- .(ד"ּפ תובותכ) *דּפ
 עטלא יד ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,םיגהנמ

 ןטסיירט .,"ןייז-לבא םחנמ,י זיא ,ןעטייצ
 'ח תובותכ ארמג רעד ןיא .לבא םעד

 ןייז לבא-םחנמ םייב זא ,טגָאזעג טרעוו
 א םילבא יד ראפ ןענדרָאניא ןעמ טגעלפ
 תדועס,, יד ןסייהעג טָאה סָאוװ) הדועס
 סע .ןייוו ןקנירט טגעלפ ןעמ ןוא ("הארבה

 יירד עטשרע יד ןיא זא ,ןעמונעגנָא זיא
 ,ןייז-לבָא-םחנמ ןייג טשינ ןעמ לָאז געט

 וצ א ןיא לבא רעד זיא טלָאמאד לייוו
 ךָאנ םיא ןָאק ןעמ ןוא ,רעיורט ןקראטש

 ןיא .רעטרעוװ:טסיירט ןייק ןגָאז טשינ
 לבֶא רעד טנרעל העבש ןופ טייצ רעד

 שרדמ ,בויא יו ,םירפס עקירעיורט רָאנ
 זא ,ןקרעמאב וצ זיא סע .המודכו הכיא
 ןמיס ש"בירה תובושתו תולאש,, רפס ןיא

 רעד ןיא טבעלעג טָאה רבחמ רעד) ח"נק

 (טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה רעטייווצ

 טָאה טלָאמאד ךָאנ זא ,טכארבעג טרעוו

 "מג רעד ןופ גהנמ רעטלא רעד טשרעהעג

 -עגָאלק ןעיורפ עלעיצעּפס ןעמענ וצ אר

 קיוּפ רעד טימ טּפאלקעג ןבָאה סָאװ ,סניר
 רעד .רעיורט וצ םלוע םעד טקעוװעג ןוא

 ייב טנייה ךָאנ טריטסיזקע גהנמ רעקיזָאד
 ,אקירפא ןופצ ןיא תולהק עשידיי לייט
 יד ןאראפ זיא העד-הרוי ךורע-ןחלוש ןיא

 ןרעוו סע ואוו .תולבא תוכלה עלעיצעּפס
 לבָא ןא סָאװ ,םיניד עלא יד ןבעגעגנָא
 ןצוּפ ,ןשאוו עגונב ,ןטלאה וצ ביוחמ זיא
 .םוא רעיורט ןגעוו ,ןטייברא ,ןרעש ,ךיז
 "לה ערעדנא עלא ןוא בוט םוי ןוא תבש

 ,םיניד ןוא תוכ

 רעניילק א ןופ ןעמָאנ יתּבר לכא
 טסײה יז ןוא ,ארמג רעד ןיא אתכסמ
 -נאהאב ןרעװ טרָאד לייוו ,"יתבר לבא;
 תוכייש א ןבָאה סָאװ ,םינינע עלא טלעד
 אתכסמ עקיזָאד יד ,(לבא) רעיורט טימ

 -ֿמש אתכסמ,, ןעמָאנ םעד ךיוא טגָארט
 סָאד .("'דיירפ ןופ אתכסמ יד,,) ?תוח
 טשינ גהנמ אזא ןעוועג זיא סע לייוו זיא
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 ןעמָאנ רעיורט א טימ ךאז א ןפורוצנָא
 טסלָאז) "ןטשל הֹּפ חתפת לא, בילוצ
 -סיוא ןטכעלש ןייק ןטש םעד ןבעג טשינ
 ןבירשעג רעבירעד טָאה ןעמ ןוא ("דייר
 ""רעיורט, ןופ ןעמָאנ ןטרעקראפ םעד
 "יתבר לבא,, ןיא .דיירפ ,תוחמש ךילמענ

 "וצ ןענעז סָאװ ,ןכאז ךס א ןאראפ ןענעז
 עקידרעטעּפש ךס א ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 ,םינואג יד ןופ ןטייצ יד ןופ ראגָאז ,ןטייצ
 אתכסמ רעקיזָאד רעד ןופ גנוטיידאב יד
 "כיוו רעייז זנוא טיג יז ;סיורג רעייז זיא
 ןיא םיגהנמ עשידיי יד ןגעוו תועידי עקיט
 -בר לבאי רעד ץוח א -- ,ןטייצ עטלא יד

 סָאו ,אתכסמ א ןעוועג ךיוא זיא "ית
 -יילק יד;) "יתרטוז לבא; ןסייהעג טָאה

 יד זיא טייצ עגנאל א ,("לבא אתכסמ ענ
 ןעמ ןוא ,די-בתכ ןיא ןעוועג ארמג עקיזָאד
 ןופרעד רָאנ ריא ןגעוו טסואוועג טָאה
 טכארבעג ןבָאה .םישרפמ עטלא יד סָאװ
 עטצעל יד ןיא טשרע .םירמאמ ריא ןופ
 טָאה (ט"מרת רָאי טרופקנארפ) ןטייצ
 ןופ די:בתכ םעד טיול ןבעגעגסיורא ריא
 רעטנרעלעג רעד ןאקיטאוו ןופ ןוא ַאמראּפ
 ,ץיוורוח ריאמ םייח

 .("ןויצ ךָאנ ןרעיורט סָאװ,) ןויצ ילבא
 ןיא טריטסיזקע טָאה ןטייצ עטלא יד ןיא
 ןעמָאנ ןטימ עטקעס עשידיי א םילשורי
 ןפיוא ןרעיורט סָאװ ,ןשנעמ ,"ןויצ ילבא;;
 , קידנעטש ןעוועג ןענעז ייז ;ןויצ ןופ ןברוח

 זא ,ןעוועג ללּפתמ ןבָאה ןוא רעיורט ןיא
 עקיזָאד יד ןעוו .הלואג יד ןעמוק לָאז סע
 וצ רעווש זיא ,ןענאטשטנַא זיא עטקעס
 ףד ארתב אבב ארמג רעד ןיא ןיוש ,ןגָאז
 ,םעדכָאנ דלאב זא יטלייצרעד טרעוו 'ס

 ,ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב סָאד יו
 סלא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה

 -נירט וצ טרעהעגפיוא רעיורט ןופ ןכייצ
 יבר אנת רעד רעבָא ,שיילפ ןסע ,ןייוו ןעק
 זא ,טרעלקרעד ייז טָאה היננח ןב עשוהי
 לייוו ,טשינ ןעמ ףראד ןרעיורט טייוו יוזא
 ןילוכי רוביצה בור ןיאש,, ךאז א זיא סָאד

 08 ' + ןויצ

 טשינ טרעװו טרָאד שטָאכ ."הב דומעל
 זיא "ןויצ ילבא, ןעמָאנ רעד טנָאמרעד

 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא זא ,רעכיז רעבָא
 סע ןוא ,ןויצ ילבא יד ןעוועג ןענייז ארמג

 עדנרעיורט-, יד זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא
 טימ טקיטפעשאב ךיז ןבָאה "ןויצ ףיוא
 "עי ןיא ןיוש ערעל הלבק רעמייהעג רעד
 "עוו ,"יתובר אתקיסּפ,, רעד ןיא ,ןטייצ ענ

 רעטעּפש ךס א טבעלעג טָאה רבחמ סנעמ
 -רָאי ןט9 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא)

 ילבא יד ןגעוו טגָאזעג טרעו (טרעדנוה
 רעד ףיוא ייז ןטעב ךעלגעט גָאט זא ,ןויצ
 ,ןויִצ ילבא יד זא ,סיוא טזייוו סע .הלואג
 ןבָאה ,םילשורי ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ

 "אב ןגעלפ ייז ןוא ,טיונ סיורג ןיא טבעלעג

 ערעדנא ןיא ןדיי יד ןופ תובדנ ןעמוק
 -יחא יבר ןופ "ןיסחוי,, רפס ןיא .רעדנעל

 -רָאי ןט10 ןיא זא ,טלייצרעד טרעוו ץעמ
 ןיא תוילע יד ייב ןעמ טָאה טרעדנוה
 ילבא , יד ראפ תובדנ ןעוועג בדנמ לוש
 ןרעיורט סָאװ יד ,טסייה סָאד ,"לכיהה
 ןטיצ ענעי ןופ .שדקמה תיב ןפיוא
  ןיא הלפת רעד ןיא סָאװ ,סע טמַאטש
 ןדעי טנייה טגָאז ןעמ סָאװ הרשע הנומש

 טנָאמרעד ןרעו .,"םחנ,/ ןיא ,באב העשת
 ןיא .םילשורי ילבא ןוא ןויצ ילבא יד
 זא ,רימ ןעניפעג ןטייצ עקידרעטעּפש יד
 רָאנ טשינ ןויצ ילבא ןעוועג ןענעז סע

 "געל ערעדנא ןיא ךיוא רָאנ ,םילשורי ןיא
 "ייר רעטמיראב רעד טלייצרעד יוזא ,רעד
 רעטייוצ רעד ןיא) ןימינב יבר רעדנז
 ןייז ןיא (טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ טפלעה
 ןענעז דנאלשטייד ןיא זא "תועסמ,, רפס
 ןפיוא טרעיורטעג ןֿבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג

 -ראווש ןגָארטעג ןבָאה ייז ,םילשורי ןברוח
 ןגעוו ,רעיורט ןופ ןכייצ סלא רעדיילק עצ

 רעבלעז רעד טביירש ןמית ןופ ןדיי יד
 - ןשיוװצ ןאראפ ןענעז סע זא ,ןימינב יבר

 ילבאו ןויצ ילבא םה רודה ישורּפ,, יז

 "יורט סָאװ ,עטדיײשעגּפא יד;) "םילשורי

 ןסע סָאװ ,(?םילשורי ןוא ןויצ ףיוא ןרע
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 ןייק טשינ ןקנירט ןוא שיילפ ןייק טשינ
 -סאפ ןוא ,רעדיילק עצראווש ןגָארט ,ןייוו
 ןוא ,בוט םוי ןוא תבש ץוח ,קידנעטש ןט
 יד ןזיילסיוא לָאז טָאג זא ,ללּפתמ ןענעז

 יד זא ,ןענכייצראפ וצ זיא סע --- .ןדיי
 ןוא לארשייץרא ךָאנ טפאשקנעב עקיזָאד
 "מורא ךיוא טָאה ןברוח ןכָאנ רעיורט רעד
 רעמיאַאראק עטקעס עשידיי יד ןעמונעג
 רָאנ טנעקרענא ןבָאה סָאװ ,("םיארק,,)
 ,דומלת םעד טשינ ןוא ,בתכבש הרות יד

 א ךיז ןבָאה רעמיאַאראק עקיזָאד יד ןופ
 -רָאי ןט9 ןיא םילשורי ןיא טצעזאב ךס
 ןבעגעג ןעמָאנ א ךיז ןבָאה ןוא ,טרעדנוה
 ןייק ןסעגעג טשינ ןבָאה ייז ,"ןויצ ילבא;,

 טינ ,ןייוו ןייק ןקנורטעג טשינ ןוא שיילפ
 "נעטש רָאנ ,החמש ןייק טימ ךיז טיירפעג
 -עג יד .רעיורט ןיא ןעגנאגעגמורא קיד

 רעבירעד ןבָאה ץנוצ ןוא טסאי עטנרעל

 א ןעוועג זיא "ןויצ ילבא,, יד זא ,טניימעג
 "עּפש יד רעבָא ,עטקעס עשימיאַארַאקןייר
 יד זא ,ןזיוואב ןבָאה עטנרעלעג עקידרעט
 .עקיטכיר ןייק טשינ זיא גנוניימ עקיזָאד

 ןוא ,טרָאװ שיבארא ןא זיא סָאד ןּבא
 א ןופ ןעמענ יד ןופ לייט א ןעוועג זיא
 -נאליפ ,םינבר יםימכח עשידיי עטלא ךס
 "נא ןוא "ארזע ןבא, ,לשמל יװ ,ןּפָארט
 שיבארא ןיא זיא ןבא טרָאװ סָאד .ערעד
 טצונאב זיא סע רעבָא ,"ןוז,, שטייט רעד
 רעד ןיא יו גנוטיידאב רעד ןיא ןרָאװעג
 ןופ טסייה סָאד ,"ןָאפ,, ךארּפש רעשטייד
 "זע ןבא, לשמל ,עילימאפ רעד ןוא רעד

 ארזע החּפשמ רעד ןופ ןסייהעג טָאה "אר
 -שמ רעד ןופ ןסייהעג טָאה "ןובת ןבא;;
 -סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא .ןובת החּפ
 ןעמ טָאה ,םידמול ןשיװצ וליפא ,ךארּפש

 סלא ןועלעג טשינ טרָאװ עקיזָאד סָאד
 ןגָאז ןדיי ןוא ,"ןעווע,, יווװ רָאנ ,"ןביא.
 "ארזע ןבא, רָאנ "ארזע ןביא טשינ
 -ידיי עקידרעטעּפש לייט .("ארזע-ןעווע,,)
 טכאמעג "ןבא,, ןופ ןבָאה עטנרעלעג עש
 יבר, ,לשמל טאטשנא ןוא ,"ןב,, טושּפ

 ךיא ןעמ טגעלפ ,"לוריבג ןבא המלש
 ךס א .'לוריבג ןב המלש יבר, ןביירש
 ןבָאװ סעילימאפ עשידיי עקידעטעּפש

 -לימאפ רעייז ןוא "ןבא;, טרָאװ םעד ןופ
 לשמל יװ ,טרָאװ ןייא טכאמעג ןעמָאנ-עי
 -ןביא "הנד ןבא,, ןעמָאנ-עילימאפ ןופ

 סָאד ."ענאדנעבא / ןרָאװעג זיא (ענַאד
 ןױרעװ ןבירשעג ךיוא טגעלפ "ןבא,, טרָאװ

 ןוא ןונ רעגנאל א טימ גנוצריקראפ ןיא

 רעד ןיא ,עלעכיירטש א ךיוה רעד ןיא
 -יורג עשידיי עטלא---"ן', םרָאפ רעדנגלָאפ
 עילימאפ ערעייז סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עס

 ןענעז "ןבא, ןטימ ןָא ךיז ןביוה ןעמענ |

 -כיוו יד רָאנ ןבעג ןלעװ רימ .ךס א ןעוועג

 ערעדנואב ץנאג ןיא ייז ןופ עטסקיט
 רימ ןלעוװ עלא טינ רעבָא .רעטרעוויךוז

 א לייוו ,"ןבא,, טרָאװ םעד רעטנוא ןבעג
 טימ טנאקאב רעכיג ןענעז ייז ןופ ךס

 יו ; ןעמָאנ-עילימאפ ןכעלטנעגייא רעייז
 ןב המלש יבר, ןטנָאמרעד םעד לשמל
 ,"לוריבג  ייב ןבעג רימ ןלעװ ,לוריבג
 יבר,, לשמל יוװ ,ןעמָאנרָאפ רעייז ייב רעדָא
 ןלעװ (ד"באר רעד) "דואד ןבא םהרבא
 סָאװ ,יד ןגעקאד ,םהרבא ייב ןבעג רימ
 -ַָאנ םעד טימ טנאקאב קלָאפ ןיא ןענעז

 ,"ארזע-ןבא, רעד לשמל יװ :"ןבא., ןעמ
 "ארזע ןבא, טרָאװ םייב ןבעג רימ ןלעוו
 -"?ןבא, ערעדנא ייב ךיוא עבלעז סָאד ןוא

 ,סעילימאפ

 ןופ רעביירש ףסוי ,רותיבא ןּבא
 ןיא עינאּפש ןיא טבעלעג טָאה ,םיטויּפ
 -10 ןופ עדנע ןיא ָאװָאדרָאק טָאטש רעד
 ןסייהעג ךיוא טָאה רע .,טרעדנוהרָאי ןט
 רעייז ןעוועג זיא ףסוי יבר ."שנאטש ןבא;;
 ראפ ,עינאּפש ןיא ףילאק םייב ןעזעגנָא
  ארמג יד טצעזרעביא טָאה רע ןעמעוו
 יד ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא) שיבארא ףיוא
 זיא רע .(עינאּפש ןיא טשרעהעג רעבארא

 רָאי םעד ךרעל קשמד ןיא ןברָאטשעג
 טָאה רע סָאװ ,םירפס ס'רותיבא ןופ .8
 סע .ןבילבעג טשינרָאג זיא ,ןעוועג רבחמ



 טרעדנוה עכעלטע םיא ןופ ןבילבעג ןענעז

 -רפס ענעדיישראפ ןיא טקורדעג ,םיטויּפ

 ,םירוזחמ עשייד

 רעד ןופ רעשרָאפ הדוהי ,םעלּב ןּבא
 ןופ שרפמ ןוא ךארּפש רעשיאערבעה

 ןיא ,עינאּפש ןיא טבעלעג טָאה רע .ך"נת
 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,אליוועס
 ןגעװ םירפס ענייז .טרעדנוהרָאי ןט2

 רע טָאה ך"נת ףיוא םישוריּפ ןוא קודקד
 יךארּפש רעשיבארא רעד ןיא עלא ןבירשעג
 -סגנאגמוא יד ןעוועג טלָאמאד זיא סָאװ

 -אּפש ןיא רָאנ טשינ ןדיי יד ןופ ךארּפש
 לארשייץרא ,עקירפא ןיא ךיוא רָאנ עינ
 ןענעז םירפס ענייז ןופ לייט א .לבב ןוא
 שיאערבעה ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא
 ךיוא ךיז רע טצונאב ןעגנושרָאפ ענייז ןיא

 -ארא יד ןכיילגראפ ןופ עדָאטעמ רעד טימ
 .רעשיאערבעה רעד טימ ךארּפש עשיב

 לייט ןטירד וןופ ןעמָאנ רועה ןבא
 "אב ןרעוװ רזעה-ןבא םעד ןיא .ךורע ןחלוש
 -ָאה סָאװ ,תוכלה ןוא םיניד עלא טלדנאה
 ןוא-ןאמ ןשידירוי םעד טימ תוכייש א ןב
 -ָאד םוצ ןטג ,ןישודיק יו :ןבעל יורפ
 ךס א ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רפס ןקיז
 ,םירפס-תובושתו:תולאש ןוא םישוריפ

 ."ךורע ןחלוש,, עז

 ןפערט םייח-ןבא עילימאפ יד םייח ןּבא
 -רָאי ןט15 ןופ ןדיי עשידרפס יד ייב רימ
 -רעּפ עקיטכיוו עטשרע יד .ןָא טרעדנוה
 עילימאפ רעקיזָאד רעד ןופ טייקכעלנעז

 טָאה רעכלעוו ,םייח ןבא ףסוי ןעוועג זיא
 זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא טבעלעג

 -טסניק עשידיי עטסטלע יד ןופ רענייא

 -טסניק סנעמעוו ,רענכייצ ןוא רעלַאמ-רעל
 וצ ןעגנאגרעד ןענעז ןטייברא עשירעל
 קעטָאילביב-ַאנאיעלדאב רעד ןיא ,זנוא
 א ןאראפ זיא (דאנלגנע) דרָאפסקָא ןיא

 טלאהטנא סָאװ ,טעמראפ ףיוא די-בתכ

 לולכמ רפסיקודקד םעד ןוא ך"נת םעד
 ףיוא .,(ק"דר) יתחמק דוד יבר ןופ
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 ענייש ןאראפ טרָאד ןענעז טאלב ןדעי

 ןופ רעדליב יד .,ןעגנונכייצ עשירעלטסניק
 ,ךלמה דוד .,רעגנעהנָא ענייז ןוא חרוק
 טרָאד טייטש סע ןוא ,ערעדנא ןוא םעלב
 ףסוי ינא; רעטרעוו יד ןבירשעגרעטנוא

 "יתמלשהו יתרייצ רפסה הז םייח ןבא
 עקיזָאד סָאד ןבָאה םייח ןבא ףסוי ךיא)
 ןגעװ .טקידנעראפ ןוא טנכייצעג רפס
 רעצינשיוו טביירש םייח ןבא רעלאמ םעד
 רָאי 1 טפעה ?םיורגלימ,, לאנרושז ןיא

 יבר בר רעד ךיוא זיא טמיראב --- ,2
 ףוס ןיא .(רעטשרע רעד) םייח ןבא ןרהא
 -רָאי ןט17 ןופ ביױוהנָא ןיא ןוא ןט16 ןופ
 -ָאראמ ןופ טמאטשעג טָאה רע .טרעדנוה
 -ענעוו ןיא בר ןעוועג רע זיא ךָאנרעד ,ָאק
 םירפס ערעדנא ענעדישראפ ץוחא .עיצ
 ןטמיראב ןייז ןעוועג רבחמ ךיוא רע טָאה
 סָאװ ,ארפס ןפיוא "ןרהא ןברק;י שוריּפ

 רעשידמול רעד ןיא ןעמונעגנָא קראטש זיא
 ,טלעוו

 ך"נת ןופ שרפמ ,לֹאומש הנס ןּבא
 רעטייוצ רעד ןיא ךיירקנארפ םורד ןיא
 טָאה ןעמ .טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה

 רעדָא ,הצרצ לאומש יבר ןפורעג ךיוא םיא
 םוצ םישוריּפ ןבירשעג טָאה רע .הסרס
 ןיא ןעזעג ןבָאה םינבר לייט ןוא ,שמוח

 רפס-טּפיוה ןייז ,תוסרוקיּפא םירפס ענייז
 ַאוטנאמ ןיא טקורדעג) ?םייח רוקמ., זיא
 םוצ שוריּפ א ךעלטנעגייא זיא סָאווװ (9
 סיורא רע טגָאז טרָאד .ארזע ןבא ןופ שוריּפ
 זַא ,ייז ןשיווצ ,ןעגנוניימ עטגאוועג רעייז
 ךרוד ןרָאװעג ןפאשאב טשינ זיא טלעוו יד
 סָאד ,"ןומדק,, א ןיילא זיא יז רָאנ ,טָאג
 -דנענוא ןופ טריטסיזקע טלעוו יד ,טסייה
 טביירש הנס ןבא רעד .ןָא ןטייצ עכעל
 רקוח וניאש ימי, זא ,רפס ןייז ןיא ךיוא
 ריכמש ימ ןכ םג ןימַאמ ונניא ,ריכמו
 טשרָאפ סע רעוו,,) ?ןימַאמ אוה ליכשמו
 טשינ זיא ,טשינ טנעקרעד ןוא טשינ
 טנעקרעד סע רעבָא רעוו ,רעקיביולג ןייק
 סע .("רעקיביולג א זיא ,טייטשראפ ןוא
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 הריסמ א ךרוד זא ,עדנעגעל א ןאראפ זיא

 הנס ןבא לאומש יבר זא ,גנוריגער רעד וצ
 טלעוו יד זא ,טלאה ןוא סרוקיּפא ןא זיא

 -רואראפ םיא ןעמ טָאה ,ןומדק א זיא
 ,טנערבראפ ןוא טיוט םוצ טלייט

 ןריובעג) ריאמ ןב םהרבא ארזוע ןּבא
 ךרעל ןברָאטשעג --- 1092 ךרעל ןרָאװעג
 ןופ שרפמ רעשידיי רעסיורג .(1167 --
 רעטכיד ןוא רעקנעד ןוא ףָאזָאליפ ,ך"נת
 סָאװ ,רעקיטַאמעטַאמ ןוא םָאנָארטסא ןוא

 ןבא, ןמָאנ םתס םעד טימ טנאקאב זיא
 רעכלעוו ,ארזע ןבא םהרבא יבר ."ארזע
 -ישאר רעד טימ טכארבעג לָאמ ליפ טרעוו

 יד ןופ רענייא זיא ,"ע"באר,, תובית
 -גאג רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג
 ןייז ןגעוו ןוא ,עטכישעג רעשידיי רעצ
 "עג ןבירשעג זיא םירפס ענייז ןוא ןבעל

 זא ,ןעמונעגנָא זיא סע .ליפ רעייז ןרָאװ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ארזע ןבא רעד
 ןיא אדעלָאט טָאטש רעד ןיא ,עינאּפש
 -ייז ןגעו ,(1092) ב"נתת םיפלא 'ד רָאי
 ,טינרָאג טעמכ ןעמ טסייוו ןרָאי-טנגוי ענ
 ןיוש טָאה רע זא ,גנוניימ יד ןָא טמענ ןעמ
 "עז עכלעוו ,םירפס ןבירשעג טייהרעגנוי
 סע רעדָא ,ןעמוקעגנָא טשינ זנוא וצ ןענ
 -עַּפש ייז טָאה ןיילא רע זא ,ךילגעמ זיא
 "ונעגניירא ייז ןוא טייבראעגרעביא רעט
 "נָא .םירפס עקידרעטעּפש ענייז ןיא ןעמ
 ,םירפס ןביירש ןופ טייברא ןייז ןביוהעג
 טָאה ,טמיראב ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ

 -ראפ טָאה רע יו םעדכָאנ ארזע ןבא רעד
 זיא סָאד .עינאּפש דנאלמייה ןייז טזָאל

 ח"צתת רָאי םעד ךרעל ןעמוקעגרָאּפ

 זיא ארזע -ןבא םהרבא יבר ןעוו ,(1128)
 ,רָאי 46 ייב ,ןאמ רערעטלע ןא ןעוועג ןיוש
 זיא ,עינאּפש טזָאלראפ טָאה רע סָאװראפ
 ןגעוו טביירש ןיילא רע ,רָאלק טשינ ךיוא
 םהרבא ינאו, : רעטרעוו עדנעגלָאפ ךיז
 ץראמ ונתאיצוה ,םיקחרמ ץראמ ריאמ רב
 ןב םהרבא ךיא,) "םיקוצמה תמח דחפס
 -ירטראפ ךימ טָאה ,דנאל ןטייוו ןופ ריאמ

 -ירדאב יד ןופ ןרָאצ רעד עינאּפש ןופ ןב

 וא ןבָאה ןליוו עטנרעלעג לייט .("רעק
 ענייז לייוו ,עינאּפש ןופ ןפָאלטנא זיא רע
 ןא טוט טלָאװעג םיא ןבָאה םיאנוש

 ענעי ןיא זא ,ןאראפ זיא גנוניימ רעדנא
 ןדיי יד ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןטייצ
 -עג טלַאמאד ןבָאה סע וואו ,עינאּפש ןיא
 ןעמָארגָאּפ עסיורג ,רעבארא יד טשרעה
 ןענעז סע ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי ךס א
 -ףאפ ןענעז םירפס ,ןלוש ןרָאװעג בורח

 -טנא ןענעז ןדיי ליפ ןוא ,ןרָאװעג טנערב

 לָאז עדנעפיולטנא יד ןשיווצ ןוא ,ןפָאל

 -כָאנ .ארזע ןבא רעד ןעוועג ןבָאה ךיוא
 טזָאלראפ טָאה ארזע ןבא רעד יו ,םעד

 ליפ רעייז טויראב רע טָאה .,עינאּפש
 ,ךיירקנארפ ןיא ןעוועג זיא רע .רעדנעל
 זיא סע ןוא ,םירצמ ןיא ,אקירפא-ןופצ
 ןעוועג ךיוא זיא רע זא ,ןעגנוניימ ןאראפ

 "רעד ןבָאה לָאז ןוא לבב ,לארשי ץרא ןיא
 -ייר עקיזָאד יד ,עידניא ןייק שזא טכיירג
 ,רָאי ייוצ טרעיודעג םיא ייב ןבָאה סעז
 ,טרָא וצ טױַא ןופ טרעדנאוועג טָאה רע
 ָאד .םיור ןיא טצעזאב ךיז טָאה רע זיב
 ,רפס ןטשרע ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה
 "ןבא רעד זיא גנאל ,תלהק וצ שוריּפ םעד
 רע ;ןבילבראפ טשינ טרָאד ךיוא ארזע

 ענעדיישראפ ןיא טרעדנאוועג רעכָאנ טָאה
 -םורד ןיא ךָאנרעד ,עילאטיא ןיא טעטש
 ,ךיירקנארפ-ןופצ ןיא ךָאנרעד יךיירקנארפ
 םגה ,טיוג ןטילעג םוטעמוא טָאה רע ןוא

 עסיורג ןופ טָאטש א ןיא קידנעמוק
 "עג ןענעז סָאװ ,רעקנעד ןוא םידמול

 -מאזרעלעג סיורג ןייז ףיוא םיניבמ ןעוו

 דובכ ליפ ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה ,טייק

 יוזא טָאה ארזע-ןבא רעד .טציטשעג ןוא

 ןוא ןרָאי ערעטלע ענייז עלא טרעדנאוועג

 -נָאל ןיא ךיוא טייצ עסיוועג א ןעוועג זיא

 ןרָאװעג טלא ןיוש זיא רע ןעוו טשרע .ןָאד

 טָאה (1167) ז"כקתת רָאי ןיא ,רָאי 5

 -ָאמא ןייז ןיא ןרָאפוצקירוצ ןסָאלשאב רע

 ןפיוא רעבָא ,עינאּפש ןיא ,דנאלמייה קיל
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 ןיא אראהאלאק טָאטש רעד ןיא ,געו
 רדָא ,גָאטנָאמ ,ןברָאטשעג רע זיא עינאפז
 ןופ רָאי םעד ןגעוו ךיוא .ז"כקתת ןושא

 זיא רע ואוו ,טָאטש רעד ןוא טיוט ןייי
 ענעדישראפ ןאראפ ןענעז ,ןברָאטשע;
 -עג רע זיא גנוניימ ןייא טיול ,ןעגנונייז
 טרעװ סע .,ד"כקתת רָאי ןיא ןברָאט

 ,קידנליפ ,ארזע - ןבא רעד זא ,,טלייצרע
 טָאה ,טיוט רעד ךיז טרעטנענרעד סע זג
 םעד עזארפאראפ ןיא ךיז ףיוא טגָאזע;
 ;ניבא םהרבא ןגעו שמוח ןופ קוסי
 ותאצב הנש םיעבשו שמח ןב םהרבאו
 -עג טלא זיא םהרבא ןוא,,) "םלועה ןורחל

 ןעגנאגעגסיורא זיא רע ןעוו ,רָאי 75 ןעו
 -עג זיא סָאד .?טלעוו רעד ןופ ןרָאצ ו;

 ןדיל עליפ יד ףיוא גנוטיידנא א ןעו
 טאהעג טָאה רע סָאװ ,ורמוא ןוא טיו
 -- .רָאי ענייז עלא ןיא ןייטשוצסיונ
 יד ןבָאה טפאשנסיוו רעשידיי רעד רא!

 א טאהעג ארזע-ןבא ןופ ןעגנורעדנאו
 עינאּפש ןיא לייו ,גנוטיידאב עסיור
 טייצ רענעי ןופ םימכח עשידיי עלא ןגעלי
 ןוא ,שיבארא ףיוא םירפס ערעייז ןביירז
 ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,ארזע-ןבא רעד ךיו

 עניז רע טלָאװ ,עינאּפש ןיא ןבילבע
 רעשיבאוא רעד ןיא ןבירשעג םירפו
 יד ןעוװעג טלָאמאד זיא סָאװ ,ךארּפז

 דיי עקיטרָאד יד ןופ ךארּפש-סגנאגמונ
 -עג טָאה רע ואוו ,רעדנעל יד ןיא ןגעקא
 -ראפ טשינ שיבארא ןעמ טָאה ,טרעדנאו
 עלא טָאה ארזע-ןבא רעד ןוא ,ןענַאטז
 -בעה ןיא ןבירשעג רעבירעד םירפס עניי

 -ןבא ןופ רפס עטסקיטכיוװ סָאד .שיאע

 םיאיבנ ,שמוח וצ שוריּפ ןייז זיא ארז
 "יגמ שמח ,רשע ירת ,היעשי ,םינושאר/

 ןייז ןיא .לאינד ןוא בויא ,םילהת .,תו

 יבתכ ערעדנא יד ןוא שמוח וצ שורי!

 ,שרפמ לכ םדוק ארזע ןבא רעד זיא שדוק:

 קוסּפ ןופ ןיז ןטושּפ םעד סיוא טשטייט די
 -טנייוועגמוא ןא סיורא ייברעד טזייוו ןו

 הנוכ רעד ןיא קילבנייא ןפראש ןעכע

 "זע-ןבא רעד טגָאז לָאמ ךס א .קוסּפ ןופ

 יו ,ןקנאדעג עטגאוועג רעייז סיורא אר
 ךעלטיּפאק יד זא ,היעשי רפס ןיא לשמל

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןָא 'מ היעשי ןופ
 ןיא ךיוא ,לבב תולג ןכָאנ איבנ א ךרוד
 לָאמלײט רע טגָאז שמוח םוצ שוריּפ

 רעבָא .ןעגנוניימ עטגאוועג רעייז סיורא
 םרָאפ רעטלעטשראפ א ןיא סע טוט רע
 ידכ ,ןרעטאמ ךיז טפָא ץנאג זומ ןעמ ןוא
 .ארזע ןבא ןופ שטייט םעד ןייטשראפ וצ
 טצונאב ארזע-ןבא רעד סָאװ םעד בילוצ

 ןפראש ןצרוק א טימ שוריּפ ןייז ןיא ךיז
 טקירד רעטרעוו עכעלטע ןיא ןוא ,ליטס

 זיא סע זא יוזא ,קנאדעג ןצנאג א סיוא רע
 -עּפש ןעמ טָאה ,ןייטשראפ וצ רעווש םיא
 ןרעלק סָאװ ,םישוריּפ ןעוועג רבחמ רעט

 ;ארזע-ןבא ןופ ןלעטש ערעווש יד ףיוא
 םישוריּפ עקיזָאד יד ןופ ןטסקיטכיוומא
 "חנעּפ תנפצ, רעד זיא ארזע-ןבא םוצ
 "-יּפ ןייז ץוח א --- .ידרפסה ףסוי יבר ןופ
 -ןבא רעד טָאה שדוקה יבתכ ףיוא שור

 .קודקד ןגעו םירפס ןעוועג רבחמ ארזע
 "זאמ,, רעד זיא ייז ןופ רעטסקיטכיװ רעד
 םירפס ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע ."םינ
 ןוא ?ארומ דוסי/) עיפָאזָאליפ רעביא

 עימָאנָארטסא רעביא ךיוא יו (ערעדנא
 / "ולחה, ,"דחאה רפס) קיטַאמעטאמ ןוא
 "נא ןוא "תשוחנ ילכ, ,"רובעה,, ,"תוח
 ארזע ןבא רעד טָאה םעד ץוח א .(ערעד
 -גיא םענעדיישראפ ןופ רעכיב ןבירשעג
 ךיוא יו ,(ליּפש-ךאש ןגעוו ראגָאז) טלאה
 "ןאויד, רעד .תודיח ןוא רעדיל ךס א
 ןבעגעגסיורא ,ארזע-ןבא ןופ (ךוב-רעדיל)

 ןוא םיריש 260 טלַאהטנא ,רעגייא ךרוד

 .רעמ ךָאנ ןאראפ ןענעז סע רעבָא ,תודיח

 טָאה ארזע-ןבא רעד סָאװ ,םירפס לָאצ יד
 רעד -- .200 ךרעב ןייז לָאז ,ןעוועג רבחמ

 -טנייוועגמוא םעד טאהעג טָאה ארזע-ןבא

 -עג עשידיי יד ףיוא סולפנייא ןטסכעל

 ךס א ןופ ףיולראפ ןיא טלעוו עטנרעל

 רערעיינ רעד ןיא ךיוא .ןרָאי רעטרעדנוה
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 -נעד רענרעדָאמ רעשידיי רעד זיא טייצ
 הרומ,, רפס ןייז ןיא לאמכָארק ןמחנ רעק
 םעד רעטנוא ןענאטשעג "ןמזה יכובנ
 ןוא גנושרָאפ-ך"נת רעד ןופ סולפנייא
 סע .ארזע-ןבא ןופ הטיש רעשיפָאזָאליפ

 עקיזָאד יד סָאװ ןיא ,ןגָאז וצ רעווש זיא
 ארזע-ןבא רעד לייוו ,ןענאטשאב זיא הטיש
 טגָאז לָאמלײט .רתוס לָאמטפא ךיז זיא

 ןָא ןעגנוניימ עטסטנאוועג יד סיורא רע
 ןיק ראפ ךיז ןלעטשּפָא ןוא ארומ םוש

 -ימא רע טביולג רעדיוו לָאמלייט ןוא ,ךאז
 ןופ גנאג רעד זא ,עיגָאלָארטסא ןיא ול
 לרוג םעד ףיוא גנוקריוו א טָאה ןרעטש יד
 טָאה ןיילַא ךיז ןגעוו .ןבעל סנשנעמ ןופ

 םיא ןבָאה ןרעטש יד זא ,טביולגעג רע

 ,לרוג ןרעטיב א טמיטשאב סיוארָאפ ןופ
 ךיא ןעוו,, :ריש רעד טמאטש םיא ןופ ןוא
 -ןייק טלָאװ ,טכיל טימ טלדנאהעג טלָאװ

 ךיא ןעוו ןוא .ןעוועג טכאנ טשינ לָאמ
 טלָאװ ,םיכירכת טימ טלדנאהעג טלָאװ

 ןיא רעבָא -- ."ןברָאטשעג טשינ רענייק
 טָאג זא ,ןעוועג הטיש ןייז ןיא ןיימעגלא
 -אמ רעטלא ןופ טלעװ יד ןפאשאב טָאה
 -סיזקע סָאװ ,?ילויה רמוח., םעד ,עירעט
 המשנ רעד ןגעוו ,ןטייצ עקיבייא ןופ טריט
 ןופ הטיש רעד ןופ ארזע-ןבא רעד טלאה
 עלא זא .,טגָאז סָאװ ,?םזיכיסּפדָאנָאמ,
 ךעלטנעגייא ןענעז ןשנעמ עלא ןופ תומשנ
 א ןאראפ זיא סע .טסייג ןייא ןופ ןלייט
 טאהעג טָאה ארזע ןבא רעד זא ,גנוניימ

 רוקמ , רפס עשיפָאזָאליפ סָאד ךיז ראפ

 ןוא לוריבג ןבא המלש יבר ןופ ?םייח
 יד -- .טצונאב ליפ ךיז טימרעד טָאה

 -ייצ עטלא יד ןיא םימכח עשידיי עסיורג

 "ןבא ןופ ןטלאהעג ליפ רעייז ןבָאה ןט

 -סותה ילעב יד ןופ רעטסערג רעד .ארזע
 ךיוה רָאג םיא טָאה םת בקעי ונבר תופ

 דבע ינא; ןבירשעג םיא ןוא טצעשעג

 -בא וצ טכענק א ןיב ךיא;) "םהרבאל

 וירב ענייז ןיא ם"במר רעד .("םהר
 רָאג שוריּפ סארזע-ןבא ןגעו טביירש

 םיא ןוז ןייז ןסייהעג טָאה רע ןוא סיורג
 -ןבא ןופ ןבעל-עילימאפ ןגעוו -- .ןענרעל
 לסיבא .טנאקאב טשינרָאג זנוא זיא ארזע

 ,םענייז ןוז ןייא ןופ רָאנ ןעמ טָאה תועידי
 זיא םיא טימ סָאװ ,קחצי ןעמָאנ ןטימ
 באפ גנוכעלרעביא שיגארט א ןדנובראפ
 זיא ,קחצי ,ןוז רעקיזָאד רעד .רעטָאפ ןייז
 -עג טָאה ןוא רעטכיד רעקיאעפ א ןעוועג
 "ראפ טָאה רע ךיוא ,םיריש ענייש ןבירש
 ךיז טָאה ןוא 1140 רָאי ןיא עינאּפש טזָאל

 רעבָא ,דאדגאב ןיא ,עיזא ןיא טצעזַאב
 -נוא) קחצי רעקיזָאד רעד טָאה גנולצולּפ
 ןסיוועג א ,יבר ןייז ןופ סולפנייא םעד רעט
 -נָא ןוא טדמשעג ךיז (דמושמ א ,לאנתנ
 יבר .הנומא עישנאדעמכאמ יד ןעמונעג
 "עג ךיוא טָאה רעכלעוו ,יזירחלא הדוהי

 םיא ןגעוו טביירש ,טייצ רענעי ןיא טבעל

 טשּפו ,םירקיה תד וליעמ וילעמ ריסהו;

 טָאה רע) "םירחא םידגב שבלו וידגב תא

 -ער ערעייט ענייז ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא
 -נא ןָאטעגנָא טָאה ןוא ,םישובלמ עזעיגיל

 ּפָא ןענעקייל ערעדנא .(רעדיילק ערעד
 -עג זיא רע ןעוו ,יווייס .העידי עקיזָאד יד
 -זע-ןבא רעד ,רעטָאפ ןייז טָאה ,ןברָאטש
 טימ דיל-גָאלק א םיא ןגעוו ןבירשעג אר
 אשאו עגר לכב הכבא הכב ,, רעטרעוװ יד
 ץראב ותומ םינש שלש הז ירכזב ,היהנ יהנ

 ,גָאלק ןוא עגר עדעי ןייוו ךיא,,) ?הירכנ

 רע טניז זיא רָאי 23 ךימ ןָאמרעד ךיא ןעוו
 ."דנאל דמערפ א ןיא ןברָאטשעג זיא

 -1060 ךרעל) בקעי ןב השמ ,ארֹוע ןבא
 -בעה עטסעטמיראב יד ןופ רענייא 9
 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא רעטכיד עשיאער
 ובא , ןפורעג םיא ןעמ טָאה שיבארא ןיא
 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ."אסומ ןוראה
 םעד ךרעל (אדַאנַארג ןיא) עינאּפש ןיא
 -עג ןיא רע ,(1060) כתת םיפלא 'ד רָאי

 ןוא שיאערבעה ןופ רענעק רעסיורג א ןעוו
 רעשינייטאל רעד ןופ ךיוא יו שיבארא

 יד רע טגנערב רעכיב ענייז ןיא .ךארּפש
 -ָאליפ עשיבארא ןוא עשיכירג עטסערג
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 טנרעלעג רע טָאה םידומיל עשידיי ,ןּפָאז
 השמ יבר .תאיג קחצי 'ר בר ןסיורג םייב
 ,שיבארא ןיא םירפס ךס א ןבירשעג טָאה
 .רעביא ןזיא עיפָאזָאליפ ןגעוו רפס ןייא
 םעד טימ שיאערבעה ףיוא ןרָאװעג טצעז

 -אב ןטסייממא ;"םשובה תגורע,, ןעמָאנ
 -יאערבעה ענייז ךרוד השמ יבר זיא טמיר
 וצ טנייה ךָאנ ןרעהעג עכלעוו ,רעדיל עש
 -עטיל רעשיאערבעה רעד ןיא עטסנעש יד
 -עוו ךיוא ךוב א ןנירשעג טָאה רע .רוטאר
 סנטצעל זיא ךוב עקיזָאד סָאד ;עיזעָאּפ ןג

 -ערבעה רעד ןיא ןענישרע (ד"ּפרת רָאי)

 תריש,, ןעמָאנ ןטימ גנוצעזרעביא רעשיא

 טקורדענּפָא ןענעז רעדיל ענייז ,"לארשי

 ןוא ?שישרתה רפס,, ;םירפס ייווצ ןיא

 סנטצעל ."ארזע"ןבא השמ יבר ןאוויד;;

 ענייז ןופ גנולמאז א ךָאנ ןענישרעד זיא

 רעדיל ענייז ,קילאיב .נ .ח ךרוד רעדיל

 .,טלאהניא ןזעיגילער ןופ רָאנ טשינ ןענעז

 -יל יו ,סעמעט עכלעזא רעביא ךיוא רָאנ

 טייקיטשינ ,ןבעלישיפרָאד ,טייהנייש ,עב

 -עג ךיוא טָאה רע ,טיוט רעד ,ןבעל ןופ

 ןענעז טנאקאב ןוא ,םיטויּפ ליפ ןבירש

 רופיכ םוי ןופ רוזחמ ןיא םיטויּפ ענייז

 טימ ןָא ךיז ןביוה סָאװ ,הדובע רעד ךָאנ

 "הלא לכ התאר ןיע ירשא,, :רעטרעװ יד

 זיא ארזע-ןבא השמ יבר ןופ ךארּפש יד

 עזעיגילער ענייז ןיא .עכאפנייא ,ערָאלק א

 טייקיטשינ רעד ףיוא ןָא רע טזייוו םיריש

 טדניוװשױאפ ץלא יו ,ןבעל סנשנעמ ןופ

 עקיבייא סָאד רָאנ טביילב סע ןוא ,לענש

 רעד ןיא -- .טייקכעלטעג רעד ןופ ןבעל
 -רעביא ןענישרעד ןענעז ךארּפש רעשידיי

 , .י ןיא רעדיל ענייז ןופ ןעגנוצעז

 "ףינאּפש ןיא דיל רעזנוא, ס'ץראווש

 ןופ ןבעל ןטַאוװירּפ ןגעוו ,1921 קרָאי-וינ

 -אב קינייװ זנוא זיא ארזע-ןבא השמ יבר
 -עג טָאה רע זא ,רעכיז רָאנ זיא סע .טנאק
 -עג זיא רע .רעדניק ןוא יורפ א טאה
 ,1129 רָאי ןיא ןברָאטש

 קרּפ אמוי הנשמ רעד ןיא היתש ןבא
 שדקמה תיב ןיא זא ,טלייצרעד טרעוו 'ה
 ןיהואוו ,םישדק-ישדק ןיא ,םילשורי ןיא
 לודג-ןהכ רעד רָאנ ןעמוקניירא טגעלפ סע
 ןענאטשעג זיא סע ואוו ןוא ,רוּפכ-םוי םוא
 רעד שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןטייצ יד ןיא
 תומימ,, ןייטש א ןעוועג זיא -- ,"ןורא;
 יד ןופ ןטייצ יד ןופ ,"םינושארה םיאיבנ
 ""תארקנ התיה הייתשו, ,םיאיבנ עטשרע
 "היתש , ןסייהעג טָאה ןייטש רעד ןוא
 רעד ןוא ,"תועבצא שלש ץראה ןמ הובג;,
 יוזא דרע רעד ןופ ןעוועג ךיוה זיא ןייטש
 ןקיזָאד םעד ןגעוו .רעגניפ יירד יװ ףיוה
 רעבלעז רעד ןיא טלייצרעד טרעוװ ןייטש
 "עג רע טָאה רעבירעד זא ,ד"נ אמוי ארמג
 תתשוה הנממש,, לייו ,"היתש,, ןסייה
 יד זיא ןייטש ןקיזָאד םעד ןופ ,"םלועה

 זיא טנייה ךיוא .ןרָאװעג ןפאשאב טלעוו

 -ראמָא זיוה-טעבעג ןשינאדעמכאמ ןיא
 ןופ טרָא ןפיוא טייטש סָאװ ,טעשטעמ
 ןייטש א ןאראפ ,שדקמה:תיב ןקילָאמַא

 סָאד זא ,טגָאז עיצידארט יד ןכלעוו ןגעוו
 "כאמ יד ייב ךיוא ."היתש ןבא,, רעד זיא
 ,קילייה רעייז ןייטש רעד זיא רענאדעמ

 .ךובת,, עז -- ןובת ןּבא

 ןופ ןטייצ יד ןיא רעריפ-רעטילימ רנבא
 ,לאומש רפס ןיא טנָאמרעד :ךלמה לואש
 ."רנ ןסייהעג טָאה רענייז רעטָאפ רעד
 'ב לאומש) ךי"נת ןיא עלעטש ןייא טיול

 ןיוק א ןעוועג רנבא זיא (ד"י לטיּפאק
 רעטייוצ א טיול רעבָא ,ךלמה לואש ןופ
 זיא (םימיה ירבד) ך"נת ןיא עלעטש

 ,ךלמה לואש ןופ רעטעפ א ןעוועג רנבא
 טכאמעג רנבא טָאה טױט סלואש ךָאנ

 ןגעקאד :תשוב-שיא ןוז סלואש גינעק סלא

 באוי ןוא ,ןורבח ןיא ךלמ ןרָאװעג זיא דוד
 -בא ןעוו ,רעריפ-רעטילימ ןייז ןעוועג זיא
 דוד ייב טסאגוצ לָאמנייא ןעוועג זיא רנ

 ,ןטיוט טזָאלעג םיא באוי טָאה ,ךלמה
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 -1270 ךרעל) סָאגרוּב ןופ רנבא
 סָאװ ,ןדמל רעסיורג א ,דמושמ א 0
 -עג רעד ןיא לָאר עסיורג א טליּפשעג טָאה
 ןיא טָאה רע .עינאּפש ןיא ןדיי ןופ עטכיש
 עשידיי ךס א טנרעלעג ןרָאי עגנוי ענייז

 ךיוא ךיז טָאה ןוא ,ארמג ,ך"נת ,םידומיל
 ענייז ץוח א .עיפָאזָאליּפ טימ ןעמונראפ

 ךױא רע טָאה ,ןענרעל ןיא ןסינעטנעק
 א ןעװעג זיא רע ןוא ןיצידעמ טרידוטש
 ןיוש טדמשעג ךיז טָאה רנבא .רָאטקָאד
 ןעוועג טלא זיא רע ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא
 א ךיז רע טָאה דמש ןייז ךָאנ ,50 רָאי א
 ,ךילָאדאלאוו עד ָאזנָאפלא ןבעגעג ןעמָאנ
 -סירק יד ןופ רעטיה רעד ןרָאװעג זיא ןוא
 רעסיורג רעד ןיא ןכאז עקילייה עכעלט
 סלא ;דילָאדַאלַאװ טָאטש רעד ןיא עכריק
 -עוועג ענייז ןָאטעגנָא רנבא טָאה דמושמ
 רע .תורצ עסיורג רעדירב עשידיי ענעז
 סָאד, שינאּפש ףיוא ןבירשעגנָא טָאה
 -למ יד, ןוא "?ןדיי יד ןופ טייקטכעלש

 -עג טָאה רע עכלעוו ןיא ,"טָאג ןופ המח
 -לב ,ןעגנוגידלושאב ליפ ןדיי ףיוא ןפרָאװ
 "טסירק יד טביולעג קרַאטש ןוא ,םילוב
 2 ןבירשעג ךיוא טָאה רנבא ,הנומא עכעל
 "הריזגה תרגא, שיאערבעה ןיא רעכיב
 רעד זא ,ןזייוואב וצ ?תואנק תחנמ,, ןוא
 זיא רע ,"הױיחב, ןייק טשינ טָאה שנעמ
 רָאנ ,ליו רע סָאװ ןָאט וצ יירפ טשינ
 ,ןָאט סע רע זומ ,טוט רע סָאװ ,ךאז עדעי

 ,תולזמ יד ךרוד טמיטשאב זיא יוזא לייוו
 ןַא טאהעג ןבָאה ןדיי ןגייק קרעוו ענייז
 ןיא ןטסירק יד ףיוא רָאנ טשינ סולפנייא

 ליפ ףיוא טקריוועג ךיוא רָאנ ,עינאּפש

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשנעמ עגנוי עשידיי

 -ָאה ןוא ,הנומא רעשידיי רעד ןיא ךאווש

 סרנבא ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןב

 ךיז טביוה רנבא טימ .טדמשעג ךיז קרעוו

 ןדיי ייב עכָאּפע-דמש עקירעיורט יד ןָא

 זיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עינאּפש ןיא

 סע .דנאל ןקיזָאד ןופ ןדיי ןופ שוריג םוצ

 "ירק עיירפ יד זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא

 רעד ןגייק ללכב ןוא ארמג רעד ןגייק קיט
 לוק, ןעמָאנ םעד טימ הֹּפ לעבש הרות
 רפס םעד ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,"לכס
 עד הירא הדוהי יבר ןופ ?הלבקה תניחב,

 "ער ןופ ר"שי ךרוד ןבעגעגסיורא) אנידומ
 טרעװ סע .,רנבא ןופ טמַאטש ,(ָאשוד
 "הלבקה תלשלש,, רפס םעד ןיא טלייצרעד
 דימלת א ןעוועג זיא רנבא זא ,עדנעגעל יד
 ןב השמ יבר עינאּפש ןיא בר ןסיורג ןופ
 -כָאנ טייצ עגנאל א ,ן"במר םעד ,ןמחנ

 טָאה ,טדמשעג ךיז טָאה רנבא יװ ,םעד
 םיא ןוא ןפָארטעג לאמנייא יבר ןייז םיא
 ,טדמשעג ךיז טָאה רע סָאװראפ טגערפעג
 רע זא .טרעפטנעעג ףיורעד רנבא טָאה
 -דס רעד ןיא זא ,ן"במר ןופ טרעהעג טָאה

 טנַאמרעד זיא שמוח ןיא "וניזאה,, הר
 ןוא ,לרוג ןייז ןוא ןעמָאנ ס'שנעמ ןדעי

 טינ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סָאד יוװ יוזא
 ,ןיבר ןייז טגיילעגראפ רנבא טָאה ,קיטכירר

 ,ןייז וניזאה ןיא ןעניפעג םיא לָאז רע זא

 רעלק א טָאה ן"במר רעד .ןעמָאנ ,ס'רנבא

 טניפעג ןעמָאנ ןייז זא ,טגָאזעג ןוא ןָאטעג
 -רמָא,, :קוסּפ ןופ תוא ןטירד ןדעי ןיא ךיז

 "ם'רכז שונ'אמ ,התי'בשא ,םהי'אפא ,ית
 רעייז ןשנעמ יד ןופ ןקעמסיוא לעװ ךיא;)
 -רעד סָאד טָאה רנבא יו .(ןקנעדעג
 ןוא ,הבושת ןָאטעג ךיילג רע טָאה ,טרעה

 ןוא ,ןעלגעז ןָא ,לפיש א ןעמונעג טָאה רע
 ןעמ ןוא ,םי ןפיוא טזָאלעגקעװא ךיז

 זיא רע ואוו ,רעמ טסואוועג טשינ טָאה
 ןיוש זיא סע יו רעבָא -- .ןעמוקעגניהא
 טינ זיא עטנרעלעג ךרוד ןרָאװעג ןזיוװַאב

 ןיא רנבא זא ,עדנעגעל עצנאג יד קיטכיר

 רעד לייוו ,דימלת א סנ"במר רעד ןעוועג

 -ץרא ןייק שינאּפש ןופ קעווא זיא ן"במר
 ןריובעג זיא רנבא רעדייא רָאי 4 לארשי

 ,ןרָאװעג

 -עג עיניסעבא דנאל סָאד עיניטע בָא
 ןוא ,אקירפא החרזמ-ןופצ ןיא ךיז טניפ
 .רעניואוונייא ןָאילימ 12 ךרעל טציא טָאה
 ,?טיּפָאיטע , דנאל סָאד ךיוא טפור ןעמ
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 יד ןטייצ עטלא יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ
 ןשיאערבעה ןופ גנוצעזרעביא עשיכירג
 -ור רעבארא יד ."שוכ,, ך"נת ןיא טרָאװ
 זיא ןופרעד ןוא , "שבח, דנאל סָאד ןפ
 ףיוא ןעמָאנ רעד  ןרָאװעג טיירדראפ
 יד .עיניסעבא רעכָאנ ןוא ,?סַאבַא,
 סע ואוו ,עיניסעבא ןופ טָאטשּפיױה
 טסייה ,"סוגענ, רעד ,גינעק רעד טניואוו
 -ןיא עשיניסעבא יד ;?אבעבא סידא,
 ןא זיא גינעק רעייז זא ,ןלייצרעד רעניואוו
 טָאה רעכלעוו ,ךלמה המלש ןופ לקינייא
 זיא סָאװ ,אבש הכלמ רעד טימ טבעלעג
 סע יװ ,ךוזאב א טימ םיא וצ ןעמוקעג
 -למ רפס ןיא ך"נת ןיא טלייצרעד טרעוו
 רעשיניסעבא רעד טיול ,זיא ייז ןופ .םיב

 ;ןוז א ןרָאװעג ןריובעג טלָאמאד ,עדנעגעל
 -יטציא יד טמאטש ןוז ןקיזָאד םעד ןופ
 -עבא רעביא טשרעה סָאװ ,עיטסאניד עק
 "עז עיניסענא ןופ רעניואוונייא יד .עיניס
 -הנמ ךס א ןבָאה ייז רעבָא ,ןטסירק ןענ

 ,לשמל יוװ ,עיגילער רעשידיי רעד ןופ םיג
 -יה ייז ,געט 8 וצ רעדניק יד למ ןענייז יז
 ןסע ןוא ,תבש ךיוא קיטנוז ץוחא ּפָא ןט
 -יולג ייז .ןכאז הפירט ייר עצנאג א טשינ

 חישמ ןעמוק ךָאנ טעו סע זא ,ךיוא ןב
 רעייז .לארשי-ץרא קירוצ ןעיוכפיוא ןוא
 -עס יד וצ טרעהעג ,"זעג,, ,ךארּפש עטלא

 טייקכעלנע ליפ טָאה ןוא ןכארּפש עשיטימ
 רעייז ןאראפ ןענייז סע .שיאערבעה טימ

 ןיא זיא עיניסעבא ןיא זא ,סעדנעגעל ליפ
 "ולמ עשידיי א ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט6
 "-ראטש ,םיטבש עשידיי ךרוד טצעזאב ,הכ

 ,ךלמ םענעגייא ןא טימ ,ןשנעמ-סגירק עק

 עשידיי א טאהעג ייז ןבָאה רעטעּפש ןוא
 "אפ ןענעז עיניסעבא ןיא ןדיי ;ןיגינעק

 לָאצ רעייז טצאש ןעמ ,קינייװ רעייז ןאר

 ייווצ ןיא ךיז ןלייט ייז .טנזיוט 50 םורא

 ןשיוװצ ,ןדיי עכעלנייוועג ןיא (1 :ןלייט
 ,"ןשאלאפ , 2) ;ןדיי עשינמת ןטסײממַא יז
 עז .עשיטָאזקע ןא ןיא טייקשידיי סנעמעוו
 ,"ןשאלאפ ,

 .-רעבא טרָאװ םעד טימ ןּביױלנרעּבַא
 עכלעזא שידיי ףיוא ןעמ טפור ןביולג

 סָאװ ,"סענָאבאבאז,, ,ןעגנוביולג-סקלָאפ
 ןעמ זא ,טשינ טגָאז עיגילער עשידיי יד
 ןלייט עסיורג רעבָא ,ייז ןיא ןביולג לָאז

 ,ייז ןיא ָאי ןביולג ןסאמ-סקלָאפ יד ןופ
 זיא ךאז עכלעוו ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע
 -יולג, טסייה עכלעוו ןוא *ןביולגרעבא,

 ןיא ,ןכאז ךס א ןאראפ ןענעז סע לייוו ,"ןב
 םימכח עשידיי עסיורג ךס א עכלעוו
 ןגעוװו ןבירשעג ןוא ,טביולגעג ָאי ןבָאה

 ערעדנא ןגייקאד ,םירפס ערעייז ןיא ייז
 טשינ ייז ןיא ןבָאה םימכח עשידיי עסיורג
 "יולגרעבא סלא טכארטאב ןוא טביולעג
 טרעװ ,"םידש,, יצ ,"ףושכ,, ,לשמל ;ןב
 ,ארמג ןוא שמוח ןיא טנָאמרעד ראגָאז
 עסיורג ערעדנא ןוא ם"במר רעד רעבָא
 -ירָאטױא עזעיגילער ןוא םימכח עשידיי
 "רעבא ראפ טכארטאב סָאד ןבָאה ןטעט
 זא ,רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ןיוש .ןביולג
 "עגסיורא ןענעז םיאיבנ יד ןוא הרות יד

 ,סנביולגרעבא ענעדיישראפ ןגעק ןטערט
 ענעי ןיא ןדיי ייב טשרעהעג ןבָאה סָאװ
 טגָאז ח"י םירבד שמוח רעד .ןטייצ עטלא

 שחנמו ןנעמ ,םימסק םסק ךב אצמי אל,
 לא שרדו ינעדיו בא לאשו רבוחו ףשכמו
 ייב ןעניפעג טשינ ךיז לָאז סע,,) ?םיתמה
 . "ּפָא ןוא סרעפערט ןוא סרעכאמ-ףושכ ריד
 .("עטיוט ייב סרעגערפ ןוא סרעכערּפש
 -נָא ץלא סָאד טרעוו טרָאד שמוח םעד ןיא

 "ידריוומוא יד,,) "םיוגה תובעות,, ןפורעג
 שמוח ןופ רעבָא .("רעקלעפ יד ןופ ןטייק

 יד יִצ ,ןעגנירדוצסיורא טשינ זיא ןיילא

 המודכו ףושכ רעד ,ןכאז ןטרָאס עקיזָאד

 ןבָאה ייז טסייה סָאד ,טרעוו א ָאי ןבָאה

 טשינ סָאד רָאט ןעמ רָאנ ,טפארק א ָאי

 א ןופ .הרזיהדובע זיא סָאד לייוו ,ןָאט
 ןופ לשמל ,שמוח ןיא רעטרע ערעדנא ךס

 ךיוא ןבָאה םירצמ ימוטרח יד יוװ רוּפיס

 ןעגנאלש סנקעטש ערעייז ןופ טכאמעג

 רעד זא ,ןביולג רעד ןעז וצ רָאלק זיא
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 רָאט ןעמ רָאנ ,טפארק א ָאי טָאה ףושכ
 ןטייצ יד ןיא ,רעטעּפש ליפ .ןָאט טינ סָאד
 רפס ןיא רימ ןעניפעג ךלמה לואש ןופ
 "עג זיא לאומש ןעוו זא א"כ ---א לאומש
 -ףושכ יד ,"בא תלעב,, יד ןעגערפ ןעגנאג
 טכארבעגפיורא םיא וצ יז טָאה ,ןירעכאמ
 "אד ,איבנה לאומש םענעברָאטשראפ םעד
 לטיּפאק הירכז רפס ןיא רימ ןעניפעג ןגייק

 וזח םימסוקה, יו רעטרעװ עכלעזא '
 ףושכ רעד זא ,"ורבדי אוש תומולחו רקש
 "יידאב"-תומולח יד ןוא שלאפ טעז רעכאמ
 ןטייצ יד ןיא --- .ןכאז עטסוּפ ןדער רעט

 רעטעּפש ךיוא ןוא שדקמה:תיב ןט2 ןופ
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא
 ענעדישראפ ןופ סנביולגרעבא ןענעז
 ןשיווצ טיירּפשראפ רעייז ןעוועג ןטרָאס
 םילשורי ןיא ןירדחנס יד ןגעו ,ןדיי
 טנעקעג ןבָאה ייז זא ,טלייצרעד טרעוו
 טנאמרעד ךס א טרעוו םידש ןגעוו ,ףושכ

 "-אלפ ףסוי ייב ךיוא ך"נת ןיא ץוחא
 רעייז ןיא ארמג רעד ןיא ךיוא ןוא ,סויוו
 "אפ ןיוש זיא הנשמ רעד ןיא .רעטרע ליפ
 "רעבא,, ראפ קורדסיוא רעלעיצעּפס א ןאר
 יד,)) ?ירומא יכרד, ,ךעלמענ ,"ןביולג
 -טשינ ןופ טסייה סָאד ,"ירומא ןופ ןגעוו
 ,ו"ס תבש ןיא הנשמ יד טגָאז יוזא .(ןדיי
 האופר ראפ ןגָארט טשינ רָאט ןעמ זא
 א ,סקופ א ןופ ןָאצ א הלוגס סלא ןגעוו
 "רד םושמ ,, ,םענעגנָאהעג א ןופ קָאװשט
 ה"ס ןירדהנס ארמג רעד ןיא ,"ירומא יכ
 ,סנביולגרעבא ערעדנא טכארבעג ןרעוו
 טשינ ןליוו ייז זא ,ןגָאז לייט לשמל יו
 סע לייוו ,טייברא עסיוועג א ןביוהנָא
 ,ןיּפמ הלפנ ותּפ,, ,םינמיס עטכעלש טָאה

 ,וירחאמ ול ארוק ונב ,ודימ הלפנ ולקמ

 שחנ ,ךרדב וקיספה יבצ ,ול ארוק ברוע

 יב ליחתת לֹא ,ולאמשמ לעוש ,ונימימ

 תבש יאצומ ,אוה שדוח שאר ,אוה תירחש

 ,ןלאפעגסיורא רימ זיא טיורב סָאד) ?אוה

 רעד ,ןלאפעגסיורא רימ זיא ןקעטש רעד

 -עג טָאה ארק א ,ןפורעגקירוצ רימ טָאה ןוז

 גנאלש א ,ןפָאלעגכרוד זיא שרעה א ,ןפור
 רעדָא ,סקניל ןופ סקופ א ןוא סטכער ןופ
 -אמ םיא טמוק סָאװ ,םענייא וצ טגָאז רע
 סע ,רימ ייב ןָא טשינ ביוה ,בוח א ןענ
 -ומ ,שדוח שאר ,ןגרָאמירפ רעד טציא זיא
 רעטכעלש א ןייז טעװ סע ןוא ,תבש-יאצ

 ךָאנ רימ ןעניפעג ארמג רעד ןיא .(בוהנָא
 ךיוא יוװ ,קלָאפ ןופ ןעגנוביולג ערעדנא ליפ
 ןיע וצ ןעגנוכערּפשּפָא ןוא תולוגס ךס א
 -עג ארמג יד טָאה ייז ןופ ךס א סָאװ ,ערה
 ןטייצ יד ןיא ,"ירומא יכרד,, ראפ ןטלאה

 ןעגנוניימ יד ךיז ןבָאה ארמג רעד ךָאנ
 עלא יד ןגעוו םימכח עשידיי עסיורג יד ןופ

 יז ןופ לייט ןייא ,טלייטוצ סנביולגרעבא
 ןוא תולוגס עלא יד זא ,ןטלאהעג ןבָאה

 ןייק ןבָאה ןעגנוכערּפשּפָא ןוא םינמיס

 ןיא טגָאז ם"במר רעד .טשינ טרעוװ םוש
 -בדו :ם"וכע תוכלה "הרות הנשמ,, ןייז

 יד) "ןה בזכו רקש ירבד ןלוכ ולא םיר

 עטסוּפ ןוא ןגיל ןענעז ןכאז עקיזָאד עלא
 םימכח ןהש לארשיל יואר ןיאו,, ,(ןכאז
 "עהל אלו ולֲא םילבהב ךשמהל םימכוחמ
 סע ןוא "ןהב תלעות שיש בל לע תול
 ןענעז סָאװ ,ןדיי ראפ טשינרָאג טסאּפ
 -שיראג יד ךָאנ ןײגכָאנ ןלָאז ייז זא ,גולק
 "עג ןפוא ןעמוק טשינ לָאז סע ןוא ןטייק
 "אד ,(טרעוו א סעּפע ןבָאה ייז זא ,קנאד
 עשידיי לייט רעסיורג א ןעוועג זיא ןגייק
 םעד ןיא טביולגעג ָאי ןבָאה סָאװ ,םימכח
 -נוכערּפשּפָא ןוא תולוגס עלא יד ןופ חכ
 ,םידש ןוא ערה'-ןיע ןוא םינמיס ןוא ןעג
 םידיסח רפס רעד יװ ,םירפס עטלא עכלעזא
 א ןוא (טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא ןט12 ןיא)
 "ייצ ענעי ןופ םירפס עשידיי ערעדנא ךס
 -נָא יד ןופ לעיצעּפס ,רעטעּפש ןופ ןוא ןט
 -ישראפ טימ לופ ןענעז ,הלבק ןופ רעגנעה

 םינמיס ןוא תולוגס ןופ ןעגנוביולג ענעד

 "יולג ענעדיישראפ יד ןגעוו ,ערה-ןיע ןוא
 ,תועימק ,םיקיזמ ןוא םידש יװ ,ןעגנוב
 "לג ,םלוג ,קובד ,תומולח ,ףושכ ,ערה'ןיע

 -אב רימ ןבעג ערעדנא ןוא תולוגס ,םילוג
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 -ךוז ערעייז ייב ןעגנוביירשאב ערעדנוז

 .רעטרעוו

 סָאװ ,שיילפ קיטש א,) יחה ןמ רבא
 רעקידעבעל א ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא זיא
 םירבד שמוח ןיא קוסּפ םעד ףיוא .("ךאז
 וד "רשבה םע שפנה לכאת אל, ב"י
 (שיילפ ןטימ שפנ םעד ןסע טשינ טסלָאז
 זיא סָאד זא ,ב"ק ןילוח ארמג יד טגָאז
 ןייק ןסע טשינ רָאט ןעמ זא ,שטייט רעד

 ןירדהנס ארמג רער טיול .,"יחה ןמ רבא,
 ןסע ןטָאבראפ ןדיי רונ טשינ זיא טינ
 לייוו ,ןדיי-טשינ ךיוא רָאנ ,יחה ןמ רבא
 7 יד ,"תוצמ עבש , יד ןופ זיא סָאד
 סָאד ,"חנ ינב, יד ךיוא סָאװ ,תווצמ
 םייקמ ביוחמ ןענעז ,ןדיי-טשינ ,טסייה

 ,ןייז וצ

 ייװצ .השמ ןוא ףסוי ָאילַאּבַארּבַא
 רענעמ-הכולמ עטמיראב ,ןדיי ,רעדירב

 ףסוי .טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא עינאּפש ןיא
 -סינימ-ץנאניפ ןעועג זיא אילאבארבא
 רעד טימ ןדנובראפ זיא ןעמָאנ ןייז ,רעט
 ,עינאּפש ןיא רוסמ ןשידיי א ןופ עטכישעג
 ףיוא תוריסמ ןגָארטעג רדסכ סטָאה סָאװ
 -תשה רעד ךרוד .ףיוה ןכעלגינעק ןיא ןדיי
 -עק רעד טָאה אילאבראבא ףסוי ןופ תולד
 עשידיי ןיא רוסמ םעד ןבעגעגרעביא גינ
 רעד רעטנוא ןיד-תיב שידיי א ןוא ,טנעה
 טָאה ,ידנוריג ןופ הנוי וניבר ןופ גנוריפ
 -עג זיא סע יװ ,טיוט םוצ טּפשמראפ םיא
 טָאה ןעמ ןוא ,רוסמ א ראפ ןיד רעד ןעוו
 .טריפעגסיוא ףָארטש-טיױט יד

 ,(1925:1858) לארשי סמַאהַארבא
 -צעל רעד ןיא דנאלגנע ןיא רעטנרעלעג
 יו רעדָא ,סמאהארבא לארשי ,טייצ רעט
 ,סמעהערבייא ,שילגנע ןיא ךיז טזעל סע
 רעשיליוּפ - שידיי א ןופ ּפָא טמאטש --
 "בא ןופ קרעוװ עטסקיטכיוװ סָאד .עילימאפ
 יהד, שילגנע ןיא ךוב ןייז זיא סמאהאר

 ""סעשזדייא לדימ יד ןיא ףייל שיאושזד
 (טבעלעג ךָאנ טָאה סָאװ ("רעטלאטלימ ןיא ןבעל עשידיי סָאד;,)

 "-עדישראפ טיול טָאה רע ןכלעוו ןיא
 ןזיועג זנוא םירפס-תובושתו תולאש
 יד ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי יד יוזא יו
 םיגהנמ ערעייז ,רעטלאלטימ ןופ ןטייצ
 טָאה ךוב סָאד .ןבעל עכעלמיטסקלָאפ ןוא
 גנושרָאפ רעד ראפ גנוטיידאב עסיורג א
 "רעדנוה טימ רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ
 סָאד זיא שיאערבעה ןיא ,קירוצ רָאי רעט
 -עביא רעד ןיא רוציק ןיא ןענישרע ךוב
 -רושז ןיא טקורדעג) ןילעי דוד ןופ גנוצעז
 יח, ןעמָאנ םעד רעטנוא "חלשה,, לאנ
 טרעוו ןסיורג א .("םייניבה ימיב םידוהיה
 -רעטראווק שיאושזד,, לאנרושז רעד טָאה
 "ער טָאה סמאהארבא סָאװ ,"ויווער יל
 זיא סמאהארבא .,ןָא 1889 רָאי ןופ טריגאד

 -ךימרָאפער יד ןופ ץיּפש ןיא ןענאטשעג
 ןעקנעדנא ןייז וצ ,דנאלגנע ןיא ןדיי עט

 ךוב א (1927) קרָאי וינ ןיא ןענישרע זיא
 ןעגנושרָאפ עקיטכיוו טימ (שילגנע ןיא)
 זיא ךוב םעד ןיא .עטנרעלעג עשידיי ןופ
 סמאהארבא סָאװ ,ץלַא טנכערעגסיוא ךיוא

 -ארבא ןופ ךוב סָאד .ןעוועג רבחמ טָאה
 -לאלטימ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו סמאה

 -ידיי רעד ןיא ךיוא ןענישרעד זיא "רעט
 ,גנוצריקראפ א ןיא ךארּפש רעש

 -נעמ,, עז -- .י .ׁש שטיווָאמַארּבַא
 ,"םירפס רכומ ילעד

 (סואערבעה ָאעל) הדוהי לאנּברּבא
 -ברבא הדוהי .לאנברבא קחצי ןוד ןופ ןוז

 -כישעג רעד ןיא טמיראב ךיוא זיא לאנ
 רוטארעטיל רעשיאעּפָארײא רעד ןופ עט

 "בעה ָאעל, ןעמָאנ ןשינייטאל ןייז טימ
 -יובעג זיא רע זא ,ןָא טמענ ןעמ ."סואער
 -ראפ זיא סע ןעוו .1460 ךרעל ןרָאװעג ןר
 "אּפש ןופ ןדיי ןופ שוריג רעד ןעמוקעג
 לאנברבא הדוהי טָאה ,1492 רָאי ןיא עינ
 ןוז ןייז לאגוטרָאּפ ןייק טקישעגקעווא
 ןעמ טגעלפ ןדיי עשינאּפש יד ייב) קהציו
 ,ןדייז םעד ךָאנ ךיוא ןיז יד ןבעג ןעמָאנ א

 זיא סָאװ
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 ןעמאזוצ ,דניק ןיילק א ןעוועג טלָאמאד

 ןייק קעווא זיאןיילא הדוהי .םא ןייז טימ
 יד טָאה לאגוטרָאּפ ןיא רעבָא .עילאטיא

 "והי ,ןדמשּפָא טזָאלעג דניק סָאד גנוריגער
 דיל רעיורט א ןבירשעג ךָאנרעד טָאה הד

 רעד ןפרואוורָאפ)פ ?ןמזה לע הנולת;
 ןוז ןייז טנייואב רע ןכלעוו ןיא ,(טייצ
 ןסקאוופיוא טעוװ רע ןעוו זא ,םיא טעב ןוא
 -רבא הדוהי .דיי א ןרעװ קירוצ רע לָאז
 .עילאטיא ןיא טצעזאב ךיז טָאה לאנב
 ענעדיישראפ ןיא טניואוועג טָאה רע ואוו

 ןייז זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע .טעטש
 ,םיא וצ ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד זיא ןוז

 טינ זיא ןברָאטשעג זיא הדוהי ןעוו יונעג

 ,1525 ןיא זא ,ןָא טמענ ןעמ ;טסואוואב

 ךיז לאנברבא הדוהי טָאה עילאטיא ןיא

 עשינעילאטיא עטסערג יד טימ טנאקאב

 -ןוזאב ןוא ,טייצ רענעי ןיא עטנרעלעג

 הדוהי .אלאדנארימ עד אקיּפ טימ סרעד

 ייוצ שינעילַאטיא ןיא ןבירשעג טָאה

 עינַאמראה יד ,, ןעמָאנ ןטימ סנייא ,קרעוו

 ןכערּפשעג,, עטייווצ סָאד ןוא "למיה ןופ

 ,תוריקח עשיפָאזָאליפ עדייב ,"עביל ןגעוו

 זיא ןבילבעג :ָאטשינ זיא ךוב עטשרע סָאד

 ץוח א ."עביל ןגעוו ןכערּפשעג , יד רָאנ

 ףיוא םיריש ייר א ןבירשעג רע טָאה םעד

 סרעטָאפ ןייז וצ המדקה סלא שיאערבעה

 ןבָאה עטנרעלעג עכעלטסירק יד .םירובח

 -ברבא הדוהי זא ,גנאלק א טזָאלעגסיורא

 ןיא סָאד ןעבָא .טדמשעג ךיז טָאה לאנ

 -יירטעג א ןבילבעג זיא רע .קיטכיר טינ

 "ףביל ןגעוו,, ךוב סָאד .טיוט ןזיב דיי רע

 -עג טלעװ רעשירארעטיל רעד ןיא טָאה
 שסיורג א טָאה ןוא םשור ןסיורג א טכאמ

 -ָאליפ ןופ עטכישעג רעד ראפ גנוטיידאב

 ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא סע :עיפָאז

 זיא שיאערבעה ןיא ךיוא ,ןכארּפש ליפ

 -עורעביא יד ןוא טצעזרעביא ןאראפ סע

 ,1871 רָאי ןיא טשרע ןענישרע זיא גנוצ

 -יא עשיאערבעה יד זא ,ארבס א זיא סע

 םעד ךרוד ןרָאװעג טכאמעג זיא גנוצעזרעב

 ,הנידומ יד הירא הדוהי 'ר בר

 (1508-1427) קחצי ןור לאנברּבא
 ,ןאמ"הכולמ ,ך"נת ןופ שרפמ  ,ףָאזָאליפ
 ""לאנברבא רעד, ןעמָאנ-םתס סנעמעוו
 -עג זיא קחצי ןוד .ןדיי ייב טמיראב זיא
 -אסיל ןיא לאגוטרָאּפ ןיא ןרָאװעג ןריוב

 ,הדוהי ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז ;ןָאב
 המדקה ןייז ןיא טביירש לאנברבא רעד
 רע זא ,'העושיה יניעמ, רפס םוצ
 ןא ןיא ןוא ,ךלמה דוד ןופ ּפָא טמאטש
 -לימאפ ןייז זא ,רע טביירש רפס רעדנא

 ןברוח ןצָאנ עינאּפש ןייק ןעמוקעג זיא עי
 טָאה קחצי ןוד .שדקמה:תיב ןטשרע ןופ
 "יל עשידיי ץוח א טנרעלעג טנגוי ןייז ןיא
 -עג ,עיפָאזָאליפ ,ןכארּפש ךיוא ,םידומ
 ןוד ןעוו .ןטפאשנעטיוו-רוטָאנ ןוא עטכיש

 ןרָאװעג רע זיא ןרָאװעג רעטלע זיא קחצי
 -עמ-הכולמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא

 רָאי ןיא .גינעק ןשילאגוטרָאּפ םייב רענ
 ,חריסמ א בילוצ ,גינעק רעד טָאה 3
 -לעוו ,קחצי ןוד ןריטסערא וצ טנדרַאראפ
 זיא ןוא ,ןרָאװעג ריואוועג ןופרעד זיא רעכ

 -ָאװעג רע זיא ָאד .עינאּפש ןייק ןפָאלטנא
 גינעק ןשינאּפש םייב ןעעזעגנָא דלאב ןר
 ,אלעבאזיא ןיגינעק רעד ןוא דנאנידרעפ
 ,רעטסינימ-ץנאניפ רעייז ןרָאװעג זיא ןוא
 ןופ ןסנאניפ יד ןביוהעגפיוא טָאה רע
 רעבָא ,הגירדמ רעדנעצנעלג א וצ עינאּפש
 ןיא רָאי עקירעיורט סָאד עמוקעג זיא סע
 ,(1492) ב"נר ,עטכישעג רעשידיי רעד
 דנאנידרעפ גינעק רעשינאּפש רעד ןעוו
 עלא זא ,טערקעד םעד ןבעגעגסיורא טָאה
 סָאװ ,יד ןוא ,עינאּפש ןזָאלראפ ןזומ ןדיי
 קחצי ןוד .ןדמש ךיז ןזומ ,ןביילב ןלעוו

 ןטלאהוצּפא גינעק םייב טימאב ךיז טָאה
 טינ םיא זיא סע רעבָא ,הריזג עקיזָאד יד
 טימ ןעמאזוצ לאנברבא קחצי ןוד .ןעגנולעג
 ןרעטיב םעד טלייטעג טָאה עילימאפ ןייז
 -אּפש רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ לרוג
 רעייז טזָאלראפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עשינ
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 טצעזאב ךיז טָאה לאנברבא .דנאלמייה
 זיא רע ואוז ,לָאּפאענ ןיא ,עילאטיא ןיא
 ןופ ץעוי לעב רעשיטילָאּפ רעד ןרָאװעג
 "אב ךיז רע טָאה רעטעּפש .גינעק ןקיטרָאד
 םוצ רָאנ .ופרָאק ןוא עיליציס ןיא טצעז
 ,עיצענעו ןיא טניואוועג רע טָאה ףוס
 ייב ןעעזעגנָא דלאב ןרָאװעג זיא רע ואוו

 ןיא .ןטשריפ ןוא ןרָאטַאנעס עקיטרָאד יד
 רעטלע ןיא ןברָאטשעג רע זיא עיצענעוו
 טכארבעג ןבָאה רעדניק ענייז .רָאי 71 ןופ
 זיא טרָאד ןוא ,אוודאּפ ןייק רעּפרעק ןייז

 לאנברבא ןופ גנוטיידאב יד -- .רבק ןייז
 םישוריּפ ענייז ןיא לכ-םדוק טייטשאב
 ןביוהעגנָא טָאה רע עכלעוו ,ך"נת ףיוא
 רע ןוא עינאּפש ןיא קידנעייז ךָאנ ןביירש
 ןיא רעטעּפש טשרע טקידנעראפ ייז טָאה
 "תולאש, רפס ןייז ןיא .תולג ןייז
 -רעוו עדנעגלָאפ לאנברבא רעד טביירש
 -עג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ עצנאג יד, !רעט
 ןצאלאּפ יד ןיא םיכלמ יד ייב ןעוו
 טינ ךיא בָאה ,טסניד רעייז ןיא ןעמונראפ
 ןייק ןיא ןייז וצ ןייעמ טייצ ןייק טאהעג
 -ָאי עניימ טכארבראפ בָאה ךיא ןוא ,רפס
 ןוא רשוע ןכאמ וצ ןטייקשיראנ ןיא ןר

 ןריולראפ זיא תורישע סָאד רעבָא ,דובכ
 "עג בָאה ךיא יוװ ,םעדכָאנ ןוא ,ןעגנאגעג
 ןרעדנא ןיא דנאל ןייא ןופ טרעדנאוו
 ײיס ."ןענרעל טשרע ןעמונעג ךיא בָאה
 ןיא ייס ,ך"נת ףיוא םישוריּפ ענייז ןיא

 ןקרעמאב וצ זיא ענייז םירפס ערעדנא יד

 -מוא םעד ףיוא לאנברבא ןופ רעיורט םעד

 ,רעדירב ענייז ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילג
 ןגעוו טביירש רע ןוא ,ןדיי עשינאּפש יד

 אוהו ותדלומ ןדבא לע חנאנו רמ,, ;ךיז

 "ופמ 'ה םע ינבמ לכוי אל טקשה עגיו ףיע

 "ךרפסב רשא םילשורי תולג דרופמו רז

 -ראפ םעד ףיוא טצפיזראפ ןוא רעטיב.,,)
 טינ ךיז ןָאק ,דימ ,דנאלרעטָאפ םענעריול
 זיא סָאװ ,קלָאפ סטָאג ףיוא ןגיהוראב

 ענעבירטראפ יד ,טײרּפשוצ ןוא טייזוצ

 ך"נת וצ שוריּפ ןייז ןיא .'עינאּפש ןופ

 ןרעלקוצפיוא לאנברבא רעד ךיז טימאב
 -הנמ עשידיי ענעדישראפ יד שירָאטסיה
 ןעוו ,ןטייצ יד ןיא גנוריפ-הכולמ ןוא םיג
 ,לארשי-ץרא ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז ןדיי יד
 ךיוא םישוריּפ ענייז ןיא טיג לאנברבא רעד
 סָאװ ,ןגארפ רעביא תוריקח עשיפָאזָאליפ
 עטנרעלעג עשידיי יד טריסערעטניא ןבָאה
 "אשה ,םיתמה תיחת ןגעוװ ,ןטייצ ענעי ןיא
 ענייז ץוח א .תיטרּפ החגשה ,שפנה תר
 לאנברבא רעד טָאה ך"נת ףיוא םישוריּפ
 ,םירפס ערעדנא ייר א ךָאנ ןעוועג רבחמ
 רפס א ,"תובא יקרּפ,, ףיוא שוריּפ א יו
 ,עלא יד ןקראטש וצ "וחישמ תועושי,
 ןיא ןלאפעגניירא טלָאמאד ןענעז סָאװ
 ןעמוק טעװ סע זא ,ןזייוואב וצ ןוא ,שואי
 זיא סָאװ ,"םלוע תומי,, רפס א ;הלואג יד

 -יג עלא ןופ גנונכייצראפ עשירָאטסיה א
 ןוא ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא םישור
 -ָאזָאליפ ערעדנא ייר א ךָאנ םעד ץוח א
 -ייז ןופ ןטנעמגארפ .םירפס-הריקח עשיפ
 ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז םירפס ענ
 -על עקירעיורט סָאד -- .ןכארּפש ערעדנא

 ןרָאװעג טצונאב ךיוא זיא לאנברבא ןופ ןב
 "עט סלא רעלעטשטפירש ענרעדָאמ ךרוד
 .ןעגנולייצרעד ראפ עמ

 ןשידיי ןופ רעטָאפ רעד ןניבא םהרבא
 "רעד טרעװ תישארב שמוח ןיא .קלָאפ
 ןוז ,וניבא םהרבא ןופ ןבעל ןגעוו טלייצ
 ןיא טניואוועג טשרעוצ טָאה רע ;:חרת ןופ
 דנאל ןיא ןעמוקעג זיא רע ןוא םידשכ-רוא
 טָאה טשרעוצ ,הרש בייוו ןייז טימ ןענכ
 בייוו ןייז ןוא "םרבא;, ןסייהעג םהרבא
 ןסייהעג םיא טָאג טָאה ךָאנרעד ,"ירש.
 ןייז ןוא םהרבא ףיוא ןעמָאנ ןייז ןרעדנע
 טרעוו ךָאנרעד :הרש ףיוא ןעמָאנ סבייוו
 -בא ןופ גנורעדנאו יד טלייצרעד
 -וצ ךָאנרעד ןוא םירצמ ןייק וניבא םהר
 ןייז ןופ השעמ יד ןענכ דנאל ןיא קיר
 רע סָאװ ,המחלמ יד ;טול ןוז-רעדורב
 השעמ יד ;םיכלמ 4 יד ןגעק טריפעג טָאה
 "עג םיא טָאה סָאװ ,טסניד ןייז רגה טימ
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 רע טָאה ךָאנרעד ;לאעמשי ןוז םעד ןריוב
 לעפאב םעד טיול ןייז למ טזָאלעג ךיז
 יד ;וניבא קחצי ןופ טרובעג יד :טָאג ןופ
 ןוא ,לאעמשי ןוא רגה ןופ גנוביירטראפ
 הרש יװ ןוא ,הדיקע רעד טימ השעמ יד
 םהרבא יו ךָאנרעד ןוא ןברָאטשעג זיא
 175 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא וניבא
 רעד ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא ןוא רָאי
 א רעבָא -- .ןורבח ןיא הלּפכמה תרעמ
 טכארבעג ןרעוװו סָאװ ,םירוּפס יד ץוח

 ןופ ןָאזרעּפ רעד םורא ןענעז שמוח ןיא
 רעייז ךָאנרעד ןענאטשטנא וניבא םהרכא
 יז ןופ ךס א סָאװ ,תוישעמ-סקלָאפ ליפ

 "רדמ ןוא ארמג רעד ןיא טכארבעג ןרעוו
 יד ןיא טשרע ייז ןופ ךס א ןוא ,םיש
 רפס , ,ןופיסוי יו ,םירפס עקידדעטעּפש
 השעמ עטשרע יד ,ערעדנא ןוא "רשיה
 ןיא ןעוועג ךָאנ זיא םהרבא ןעוו זא ,זיא
 ןעוועג טרָאד זיא דורמנ ןוא םידשכ רוא
 "יד טלָאװעג טשינ טָאה םהרבא ןוא ,ךלמ
 "ןיירא םיא ןעמ טָאה ,רעטעגּפָא יד וצ ןענ
 ,("שא ןשבכ,,) ןוויוא-ךלאק ןיא ןפרָאװעג
 עקיזָאד יד ןרָאװעג לוצינ זיא רע רָאנ
 "רוא,, טרָאװ ןופ טמאטש השעמה-רוּפיס
 "ראפ יד טלייצרעד ןרעװ רעכָאנ .(רעייפ)
 וניבא םהרבא יוזא יו ,םירוּפיס ענעדייש
 רעד ןיא .רעטענּפָא יד ןופ טכאלענּפָא טָאה

 ןב זא .טגָאזעג טרעו ז"ל םירדנ ארמג

 זא ,וארוב תא םהרבא ריכה םינש שלש

 םהרבא טָאה רָאי יירד ןופ רעטלע ןיא ןיוש

 הבר תישארב שרדמ ןיא .טָאג טנעקרעד
 יד ןעזעג טָאה םהרבא זא ,טגָאזעג טרעוו

 ןטכיולאב זיא סָאװ ,ץאלאּפ א יװ ,טלעוו

 וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ("תקלוד הריב,,)

 רעקיזָאד רעד זא ,ךעלגעמ זיא יצ ,ךיז

 ,רעריפ א ןָא ןייז לָאז ץאלאּפ רעדנעטכיול

 םיא וצ ןזיוואב ךיז טָאה טלָאמאד ןוא

 ןופ רעריפ רעד טָאג ,"הריבה לעב, רעד

 ליצ רעד זיא ןיימעגלא ןיא ,טלעו רעד

 ,ןביירשוצרעטנוא םירמאמ עלא יד ןופ

 ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא םהרבא זא

 "רעד טָאה סָאװ ,עיגילער רעשידיי רעד
 ,טלעוו רעד ןיא טָאג ןקיצנייא םעד טנעק
 וניבא םהרבא ןופ תודמ עטוג יד ןגעוו
 ,טגָאזעג שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא טרעוו

 חרוא-סינכמ רעסיורג א ןעוועג זיא רע זא
 טָאה רע יו ןופרעד ןעמונעג טרעוו סָאד)
 טָאה ןוא (םיכאלמ יירד יד ןעמונעגפיוא
 יקרּפ ןיא .טייקיצראה טוג א ןזיוועגסיורא
 "עמ יד טנכערעגסיוא ןרעוו 'ה קרּפ תובא
 "ןניבא םהרבא לש וידימלת,, יד ןופ תול
 ייז זא ,(םידימלת ס'וניבא םהרבא ןופ)
 -פש שפנו הכומנ חור ,הבוט ןיע;, ןבָאה
 ,טסייג ןיא ןדיישאב ,ץראה טוג א,,) "הל

 א ןייז למ סָאד .("ןיילק ךיז ןטלאה ןוא
 םעד טימ טנכייצאב טרעו דניק שידיי
 לייוו ,"וניבא םהרבא לש ותירבב,, טרָאװ
 ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא וניבא םהרבא
 -ידיי יד ןיא --- .ןעוועג למ ךיז טָאה סָאװ
 רעייז וניבא םהרבא טמענראפ תוליפת עש

 םהרבא טָאה ארמג רעד טיול .טרָא סיורג א
 ארמג) תירחש תלפת ןעוועג ןקתמ וניבא

 וניבא םהרבא ןופ תוכז רעד .(ו"כ תוכרב

 רָאנ טשינ טפָא רעייז טנָאמרעד טרעוו

 הנמש ןיא ,תוליפת עכעלנייוועג יד ןיא

 ענעדיישראפ יד ןיא ךיוא רָאנ ,הרשע
 "שאר יד ןיא .םירוזחמ יד ןיא םיטויּפ

 ןופ טויּפ רעד ןאראפ זיא תוליפת הנשה

 טעוװ טָאג, "ןתיא תבהא ונל רוכזי דוע;

 ,?ןתיא ןופ עביל יד ןענָאמרעד ךָאנ זנוא

 "יבא םהרבא *ןתיא,, זיא שרדמ םעד טיול

 טביוה רוּפכ םוי םוא הליעג ייב ךיוא ."ונ

 "ףעונמ ךעדי בא, טויּפ רעד ןָא ךיז

 סָאװ ,וניבא םהרבא ,רעטָאפ רעזנוא.,)
 ,("טנגי רעד ןיא טָאג טנעקרעד טָאה

 ןופ ענייא זא ,ןקרעמאב וצ טרעו זיא סע

 טגָאזעג טרעוו סָאװ ,תוליפת עטסטלע יד
 -ראפ תבש ןדעי ךארּפש רעשידיי רעד ןיא
 הלדבה יד ןדניצ ןיוש טייג ןעמ ןעוו ,טכאנ

 -בא ןופ טָאג, הלפת עטנאקאב יד זיא
 -בא טמענראפ טרָא ןרעדנוזאב א ."םהר

 ייב לעיצעּפס ,לארשי ץרא ןיא וניבא םהר
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 ואוו ,ןורבח ןיא רעניואוונייא עשידיי יד
 ןיא .הלּפכמה תרעמ יד ךיז טניפעג סע
 ןעמ סָאװ ,לוש עטלא ןא ךיז טניפעג ןורבח

 טייו טשינ ,לוש ס'וניבא םהרבא טפור
 ,םיוב רעטלא ןא טייטש טָאטש רעד ןופ
 -אב רעד זיא סָאד זא ,טלאה ןעמ ןכלעוו

 "רעד טרעוו סָאוװ ,"םהרבא לשא, רעטמיר
 ךילקריוו זיא םיוב רעד .שמוח ןיא טנָאמ
 זא ,םעד ןגעוו ,ןרָאי רעטרעדנוה ליפ טלא

 רעד ןעוועג זיא ןורבח ןופ טנגעג רעד ןיא
 טלייצרעד טרעוו ,וניבא םהרבא ןופ םיוב
 "אלפ ןופ "תומחלמ עשידיי,, ךוב םעד ןיא
 יד טלייצרעד ךיוא טרעוו ןורבח ןיא .סויוו
 -בש,, ןיא טכארבעג טרעוו סָאװ ,עדנעגעל
 ןיא טָאה לָאמניא זא ,"םילשורי יח
 טלעפעגסיוא קירוצ רָאי 2300 טימ ןורבח
 םהרבא זיא ,רוּפכ םוי ןינמ וצ דיי ןייא
 -עג ,דיי ןטלא ןא ראפ טלעטשראפ ,וניבא
 םילשמ ןוא ןיירא לוש ןיא ןיילא ןעמוק
 רע זיא רוּפכ םוי יאצומ .ןינמ םוצ ןעוועג
 "וקעג זיא רע ןוא ,ןרָאװעג ןדנואוושראפ

 טגָאזיג םיא ןוא ,בר םעד םולח וצ ןעמ
 ,ףקרעמאב וצ זיא סע .ןעוועג זיא רע רעוו

 סרעדנוזאב ןוא רענאדעמכאמ יד ךיוא זא
 ןופ ןעמָאנ םעד קיליײה ןטלאה רעבארא יד
 "אכ-לא,, ןפור ייז ןעמעוו ,וניבא םהרבא
 יד ןיא טָאג ןופ "טניירפ רעד,, ."ליל
 טרעװ סעדנעגעל עשינאדעמכַאמ עטלא
 יד .וניבא םהרבא ןגעוו טלייצרעד ליפ
 טקיטפעשאב קיטירק - ך"נת ענרעדָאמ

 םהרבא ןופ ןָאזרעּפ רעד טימ ךיוא ךיז

 "ירק לביב עטנרעלעג עטנאקאב יד .,וניבא

 רעהיצדלָאג ,עקעדלענ ,עדַאטש יו רעקיט

 םירופס יד זא ,ןבָאה ןליוו ערעדנא ןוא

 ךיז ןעניפעג סָאװ ,וניבא םהרבא ןגעוו

 ענעדישראפ ןופ ןעמאטש ,שמוח ןיא

 -ך"נת םעד ןופ גנוניימ .רעד טיול .ןלעווק

 ןבָאה וניבא םהרבא לָאז לטיק רעקיטירק

 -אה,, טבש ןשיטימעס ןופ רעריפ א ןעוועג

 "בע, טרָאװ סָאד ןייז לָאז סָאד) *וריב

 -ָאד יד ןלייצרעד סע ןכלעוו ןגעוו . ,(?יר

 -לא ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטנעמוק

 "וריביה רעקיזָאד רעד זא ,ןטּפיגע ןט
 ףענכ דנאל ןיא ןגנורדעגניירא זיא טבש

 יד ןופ ןעגנוניימ יד ןענעז סלאפנדעי
 -בא ןגעו רעקיטירק-ך"נת ענעדיישראפ

 טרעוו סע .רתוס קראטש ךיז וניבא םהר
 ןופ טפירשפיוא ןא ןיא זא ,ןזיוועגנָא רָאנ
 טָאה רעכלעוו ,םירצמ ךלמ קשיש הערּפ
 "חר ןוז ס'ךלמה המלש ןופ ןטייצ יד ןיא
 "יווצ טרעוו לארשי-ץרא ןעמונעגנייא םעב

 "רעד ךיא טעטש ענעמונעגנייא יד ןש
 טסייה סָאד ,"םרבא לקח, טרָא ןא טנָאמ

 טניימ ןעמ סָאװ ,"םהרבא ןופ דלעפ סָאד,
 .רעכיז טינ זיא ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ

 סע .(םירג ןופ ןעמָאנ רעד םהרבא
 דיי-טינ א ביוא זא ןדיי ייב גהנמ א זיא
 ןעמ טיג ,דיי א טרעוו ןוא רייגמ ךיז זיא
 לייוו .םהרבא ןעמָאנ םעד ןטסייממא םיא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא וניבא םהרבא
 ןוא דיי א ןרָאװעג זיא סָאװ ,דיי-טשינ
 בײהנָא ןיא טנָאז שרדמ רעד יװ ,טָאה

 םוצ םייוג ךס א טכארבעג ,ךל ךל תֶשרּפ
 רייגמ סָאד טרעװ םעד ץוח א .םוטנדיי
 םעד טכארבעגניירא יו טכארטאב ןייז
 ,"וניבא םהרבא לש ותירבב. רג

 ןופ רבחמ ,ןיבמוג ןופ אבא םהרבא
 ןופ שרפמ ןוא קסוּפ ."םהרבא ןגמ,,
 "מוג עלעבא םהרבא יבר ."ךורע ןחלש.
 ןיא ןיבמוג ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעניב
 ,רעטָאפ ןייז ,1625 רָאי ןיא ךרעב ןלױּפ

 תוטיחש יד ןיא ןרָאװעג טיוטעג זיא ,םייח
 סָאװ ,1655 רָאי ןיא ןליוּפ ןיא ןדיי ףיוא
 ןשילױּפ םעד ךרוד ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 רעד יו טשינ ןוא ) יקצענראשט דלעה

 ןבייוש "לוכשא, ןוא "?לארשי רצוא,
 ןאמרעגני סלא ןיוש ,("יקצינלעימכ.
 םור א ןברָאװרעד ךיז םהרבא יבר טָאה
 "ונעגפיוא זיא רע ןוא ןדמל רעסיורג סלא
 ןוא ןיד סלא שילאק ןיא ןרָאװעג ןעמ
 טלעו רעשידמול רעד ןיא .הבישי שאר
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 "יח ןייז ךרוד ןרָאװעג טמיראב רע זיא
 שוריּפ א זיא סָאװ ,"םהרבא ןגמ,, רוב
 ,םייח חרוא, קלח ?ךורע ןחלוש , ףיוא
 ןרָאװעג טקורדעג זיא רפס עקיזָאד סָאד
 םעד ךרוד םהרבא יבר ןופ טיוט ןכָאנ ןיוש
 ,(1692 רָאי ןיא) םייח יבר רבחמ ןופ ןוז
 -עג "םהרבא ןגמ,/ רעד זיא טלָאמעד ןופ

 ןטימ ןעמאזוצ ,לָאמ ךס א ןרָאװעג טקורד

 םעד ףיוא -- .םייח חרוא ךורע ןחלוש

 א ןבירשעג ךָאנרעד ןעמ טָאה םהרבא-ןגמ
 יז ןופ רעטסקיטכיװ רעד .םישוריּפ ךס
 לאומש יבר ןופ "לקשה תיצחמ,, רעד זיא
  עלעבא םהרבא יבר -- .(1807 ןיוו) ןלעק

 -פס יד ךיוא ןעוועג רבחמ טָאה רעניבמוג
 ךיוא יו "ןושש ןמש, "ןנער תיז,, םיר
 -עג ךיוא טָאה רע .אתפסות ףיוא שוריּפ א
 סָאו ,באב העשת ףיוא הניק א ןבירש
 -ץרא, :רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה
 יץרא, ,"תושודק רשע הב ויה לארשי
 ."ןטייקילייה 10 טאהעג טָאה לאושי

 -1764) רעװאלסָאּפ עלאּבא םהרבא
 -ליוו ןיא ןיד תיב שאר ןוא ןדמל 6
 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ביױהנָא ןיא ָאנ
 רעד ןיא ךיז ןשימניירא ןייז זיא טנאקאב
 יד ןשיווצ תורמג יד ןקורד ןגעוו הקולחמ
 אנליו ןוא אטיוואלס ןופ ןעיירעקורד
 על'אבא םהרבא יבר .(1825 רָאי ןיא)
 "יא טשינ םירפס ןייק טָאה רעווָאלסָאּפ
 "ימעג םישודיח ענייז רעבָא ,טזָאלעגרעב
 םינבר ערעדנא ןופ םירפס יד ןיא ךיז ןענ
 תוביתנ, ,טייצ רענעי ןיא םירבחמ ןוא
 "הלילב החנמ,, ,ןגיובלענעצאק ןופ "םלוע
 רע .ערעדנא ןוא םינָאלס ןועמש יבר ןופ
 הלכשה וצ ךעלטניירפ ןגיוצאב ךיז טָאה
 טניפעג ןעמ ןוא ,גנודליב רעכעלטלעוו ןוא

 -הלכשה עטשרע יד ףיוא תומכסה ענייז
 רענעי ןיא ָאטיל ןוא ןליוּפ ןיא םירפס

 המכסה ןייז ןבעגעג רע טָאה יוזא .,טייצ
  קחצי ןופ "לארשיב הדועת, םעד ףיוא

 -אמעטאמ םעד  ףיוא ןוא ןָאזניװעל רעב

 -סמינָאלס ןופ "המכח ידסומ,. רפס ןשיט

 טָאה רעלאווסָאּפ על'אבא םהרבא יבר .יק

 םעד טימ טריסערעטניאראפ ךיוא ךיז

 ,לארשי-רא ןיא בושי

 ,(1768 - 1700 ךרעל) ׁשיּבַא םהרבא
 ןריבעג ןיאמ םא טרופקנארפ ןופ בר
 ייר רעצנאג א ןיא בר ;(1700) ס"ת ךרעל
 "עמ ,ווָאדאי ,ווָאקול יוװ ,ןלױּפ ןיא טעטש
 ףוס םוצ ןוא ,ָאסיל ,לָאװעשטיר ,שטירשז

 .ןיַאמ םא טרופקנארפ ןיא דנאלשטייד ןיא
 טָאה 'םהרבא תכרב, םישודיח ענייז

 רָאי ןיא) רעטעּפש רָאג ןיוש ןבעגעגסיורא
 ףסוי יבר לקינייא-רוא:רוא ןייז (אמת
 -ירָאטסיה רעטנאקאב רעד ,ןייטשנעוועל
 1766 רהָאי ןיא .קצָארעס ןיא בר ,רעק
 טאהעג שיבַא םהרבא יבר טָאה (ו"כקת)
 "ייא דצמ הקולחמ עסיורג א ןייטשוצסיוא

 רעד זיא סָאד) טג א בילוצ םינבר עקינ
 יבר סָאװ ,("אוועלק ןופ טג רעטנאקאב

 זיא רע זא ,ןטלאהעג טָאה שיבַא םהרבא
 -אד ןענעז ןינע ןצנאג םעד ןגעוװ .לוסּפ

 רוא,, ךעל'םירפס ייווצ ןענישרעד טלָאמ
 םהרבא יבר ."לארשי רוא , ןוא "רשיה
 קידצ סלא ןעוועג טמיראב ךיוא זיא שיבא

 -פומ ענייז ןגעוו .תפומ-לעב ןוא וינע ןוא

 ל'רפס לעיצעּפס א ןענישרעד זיא םית
 ןופ (א"ערת וװָאקרטעיּפ "םהרבא להא;,

 םהרבא יבר  ןָאזלעכימ םייח םהרכא
 ט"כקת ירשת ב"י ןברָאטשעג זיא שיבא

(1768), | 

 ךרעל ענליוו ןופ) ןהילא ןּב םהרבא
 יבר .ןואג רענליוו ןופ ןוז ,(80

 טאהעג תודמול סיורג ץוח א טָאה םהרבא
 זיא םהרבא יבר ;גנודליב עניימעגלא ךיוא
 רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ךיוא ןעוועג
 רענעי ןיא ָאנליו ןיא הלהק רעשידיי

 א ןעוועג רבחמ טָאה םהרבא יבר טייצ
 יװ ,םירפס עכעלטפאשנעסיוו ייר עצנאג
 ןילרעב ןיא טקורדעג) "ץראה תולובג ,

 ןופ ןעגנוביירשאב עשיפארגָאעג (1801)
 "םהרבא םגרת,/ ,רעדנעל ענעדיישראפ
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 םוגרת םוצ ןעגנוקרעמאב (1896 םילשורי)
 ןטסקיטכיומא .ערעדנא ןוא ,סולקנוא
 ןבעגעגסיורא) "םילעּפ בר,, רפס ןייז זיא
 יד רעביא (1896אשראוו ,סענָאה ךרוד
 ,םישרדמ

 -רָאפ עשירָאטסיה ןוא עכעלטפאשנעסיוו
 -יא רָאנ טשינ ,םישרדמ עלא רעביא גנוש
 -יא ךיוא רָאנ ,ןציזאב רימ סָאװ ,יד רעב
 "עג ןריולראפ ןענעז סָאװ םישרדמ יד רעב
 -לא יד ןיא טכארבעג ןרעוו יז ןוא ןעגנאג
 1802 ןיא ןיוש ,םינושאר יד ןופ םירפס עט

 "ארב תודגא שרדמ,, ןייז ןענישרעד זיא
 "עג א) :המדקה רעלופטרעוו א טימ "תיש
 "עגרעביא יז טָאה ילתפנ ןב בקעי רעסיוו
 "ייא ןייז ףיוא 1804 וועקלושז ןיא טקורד
 טָאה "םילעּפ בר; רעד .(ןעמָאנ םענעג
 עטנרעלעג עלא ראפ גע םעד טנפעעג
 ,רוטארעטיל םישרדמ רעד ןיא רעשרָאפ
 -םישרדמ רעטנרעלעג רעסיורג רעד ךיוא
 טימ טצונאב ךיז טָאה ץנוצ רעשרָאפ

 "ארב שרדמ םוצ המדקה ס'מהרבא יבר
 ןאראפ ךָאנ ןענעז םהרבא יבר ןופ .תיש
 "עדיישראפ טימ םירפס ייר א די-בתכ ןיא
 רעביא ןעגנושרָאפ עכעלטפאשנעסיוו ענ
 ןעמענ יד רעביא סרעדנוזאב ,ארמג רעד
 ,ארמג רעד ןיא טעטש ענעדיישראפ ןופ
 "לא יד ןיא ןדיי ייב ןסָאמ ןוא ןגָאװ יד

 ,ימלשורי םוצ תוהגה ,ןטייצ עט

 א ןופ ןעמָאנ איעּב ןופ םהרבא
 "געזייר ןוא רענעק-ךארּפש ןשידיי ןסיורג

 "-רָאּפ ןיא .רעדנעל ןופ רעקעדטנא ןוא רעד
 ןט15 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא לאגוט

 רעד סָאװ ,ךוב םעד ןיא ,טרעדנוהרָאי
 טָאה גנילרעזייק רעקירָאטסיה רעשידיי
 ןיא ןדִיי ןופ לײטנָא םעד ןגעוו ןבירשעג
 .ןופ ןטייצ יד ןיא ןעגנוקעדטנא-רעדנעל יד

 טרעוו ,(שטייד ףיוא ןבירשעג) סובמולָאק
 ןטשרע ןקיזָאד ןגעו טכארבעג
 זא ,איעב ןופ םהרבא רעקעדטנא-רעדנעל
 "עק ןשילַאגוטרָאּפ ןופ לעפאב םעד טיול
 רעדנעזייר םעד טימ ןעמאזוצ רע זיא גינ

 .עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 ןשידיי

 ,עיזא ןוא עקירפא ןייק קעווא ארייטאּפאצ
 דנאל עראדנעגעל סָאד ןעניפעג וצ ידכ
 ןופ םהרבא ."רעטסירּפ םעד ןאהאי,, ןופ
 -עג עזייר רעקיזָאד ןייז ףיוא טָאה איעב
 -ַָאה סָאװ ,ןעגנוקעדטנא עקיטכיוו טכאמ
 עקידרעטעּפש יד טכאמעג ךעלגעמ ןב

 -סאוו ןופ עקירפא םורא עזייר-םי עטשרע
 ,אמאג עד אק

 רעשידיי רעטשרע ןוטרג ןּב םהרבא
 - טבעלעג !טנאקאב זנוא זיא סָאװ ,רעקורד
 טָאטש רעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא
 -ערבעה יד ןיא) עילאטיא ןיא ,אשזדער
 ןעמָאנ םעד ןעמ טביירש םירפס עשיא
 טרָאד טָאה ןוא ("ויגיר,, טָאטש רעד ןופ
 -שרע סָאד !קורד עשיאערבעה א טאהעג
 ,טקורדעג טָאה רע סָאװ ,רפס עשידיי עט
 "ות ףיוא י"שר ןופ שוריּפ רעד ןעוועג זיא
 רדא יי ןרָאװעג טקידנעראפ זיא סָאװ ,הר
 .ה"לר

 ןוא לבוקמ .בוטוק ןופ ןוׁשרנ םהרבא
 "עּפש ;(עיצילאג) דָארב ןיא ןזח ןוא ןדמל

 טָאה רע ,לארשי-ץרא ןיא טניואוועג רעט
 יװ טיול ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא טבעלעג
 יבר זיא ,ןלייצרעד ןעלעווק עשידיסח יד
 ףיוא לטעטש א) בוטוק ןופ ןושרג םהרבא
 ןעוועג ("יטוק , עילָאדָאּפ ןופ ץינערג רעד

 ןופ רעדנירג ןטמיראב ןופ רעגָאװש א
 -לעוו ,בוט-םשי-לעב לארשי יבר תודיסח
 סנושרג יבר טימ טאהעג הנותח טָאה רעכ

 טרעו ןושרג םהרבא יבר .רעטסעווש א
 -תובושתו-תולאש ןטנאקאב ןיא טנָאמרעד
 "נאל לאקזחי יבר ןופ "הדוהיב עדונ,, רפס
 לטיט םעד םיא טביירש רעכלעוו ,ָאד

 רזעה ןבא אמק ארודהמ הדוהיב עדונ)
 אדיסח ,ישפנ דידי יבוהא , (ג"ע ןמיס
 טניירפ רעביל ןיימ,,) "לארשי רנ ,אשידק
 ,"לארשי ןופ טכיל סָאד ,דיסח רעקילייה
 ךיז טפורראפ ץישעבייא ןתנוי יבר ךיוא
 -חמ רעד ןיא ן'נושרג םהרבא יבר ףיוא
 ,תועימק (ס'נתנוי יבר) ענייז ןגעוו הקול -
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 ייז זא ,יײז ןעוועג דשוח טָאה ןעמ סָאװ
 יתבש ןיא הנומא יד ךיז ןיא ןטלאהטנא

 יבר טרילוטיט ץישעבייא ןתנוי יבר .יבצ

 ברה, ("תודע תוחול,) ןע'נושרג םהרבא
 לבוקמו הרותב גלפומ ,םיסרופמה דיסחה
 "טעג ןוא ןדמל ,דיסח רעטנאקאב) ?יהלא

 1747 רָאי ןיא ךרעל .("לבוקמ רעכעל
 -עגקעווא ןושרג םהרבא יבר זיא (ז"קת)
 ךיז טָאה רע ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפ

 "ורי ןיא ךָאנרעד ןוא ןורבח ןיא טצעזאב
 ןעזעגנָא רעייז ןרָאװעג זיא רע ואוו ,םילש
 ,םידמול ןוא םילבוקמ עקיטרָאד יד ייב
 טשינ זיא ןברָאטשעג זיא רע ןעוו יונעג

 ךָאנ רע טָאה ז"יקת רָאי ןיא ,טנאקאב
 זיא םירפס עשידיסח יד ןיא -- .טבעלעג
 רעייז ןושרג םהרבא יבר ןופ גנוטיידאב יד
 ןיא .בוט-םשילעב ןופ רעגָאװש סלא סיורג
 ליפ טלייצרעד ןרעו ?ט"שעבה-יחבש.,
 -לעב ןופ גנוהיצאב רעד ןגעוו םירוּפס
 ןיוש .רעגָאװש ןקיזָאד ןייז וצ בוט-םש
 תודיסח סָאד ןעוו ,ןטייצ עטשרע יד ןופ
 "אפ זיא ,ןטיירּפשראפ ןעמונעג ךיז טָאה
 לארשי יבר סָאװ ,ףירב א טיירּפשראפ ןאר
 יבר וצ ןבירשעג ןבָאה לָאז בוט"םש'-לעב
 רָאי ןיא לארשייץרא ןייק ןע'נושרג םהרבא
 ןיא ,ףירב רעטמיראב רעד זיא סָאד .י"קת
 ןגעוו טלייצרעד בוט-םש-לעב רעד ןכלעוו
 ןופ תולגתה רעד ןוא למיה ןיא הילע ןייז
 ןלעטשוצטסעפ רעוװש זיא סע .תודיסח
 "עג ךילקריוו זיא ףירב רעקיזָאד רעד יצ

 יבר וצ בוט-םשילעב ןכרוד ןרָאװעג ןבירש
 -לעפעג יד וצ טרעהעג רע רעדָא ,ןענושרג

 "אב ךיז ןבָאה סָאװ ,ווירב-תודיסח עטש
 ,קורד ןיא ןזיוו

 ןיא בר .שטורוָא ןופ בֹוד םהרבא
 יבר ןופ דימלת א ,שטורוװָא ןוא רימָאטישז
 ןיא ,ליבָאנרעשט ןופ דיגמ םעד עלעטָאמ

 טצעזאב ךיז רע טָאה ןרָאי ערעטלע יד
 זיא רע ואו ,תפצ ןיא לארשי-ץרא ןיא
 יבר .(1840) א"רת רָאי ןיא ןברָאטשעג
 "יסח יד ןופ רענייא ןעוועג זיא בוד םהרבא

 טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא ןיא םינבר עשיד
 השמ רעס וצ עטיב א טגנאלרעד טלָאמאדי

 ןדיי יד ןפלעה לָאז רע זא ,ערָאיפעטנַאמ
 ןטייבראאב ןענָאק ןלָאז ייז זא ,תפצ ןיא
 ,יול רזעילא ,רד ,רעכוטסאּפ ןרעוו ןוא דרע
 ,ערָאיפעטנָאמ ןופ ראטערקעס רעד
 סָאד זא ,בוד םהרבא יבר ןגעוו טביירש

 רע ןשנעמ עטסנייפ יד ןופ רענייא,, זיא
 רע סָאװ ,ץלא טייל עמירָא קעווא טיג

 םינבר יד ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא ."טָאה
 טימ םיחלושמ טקישעג לארשי ץרא ןיא
 תרשע עראדנעגעל יד ןכוזוצפיוא ווירב א
 זיא בוד םהרבא יבר ךיוא ןוא ,םיטבשה
 יבר ןופ .ווירב םעד ףיוא ןבירשעגרעטנוא
 רפס א טקורדעג ןאראפ זיא בוד םהרבא
 עשידיסח ,(1850 רימָאטישז) "ןיע תב;;
 ,תוכלה ךיוא ףוס םוצ ןוא תורות

 -שרע רעד "ד"באר. דֹוד ןב םהרבא
 ןיא רעקירָאטסיה ןוא ףָאזָאליּפ רעט

 טנאקאב ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא עינאּפש
 ד"באר ןעמָאנ תובת-ישאר םעד טימ
 ןופ ןדיישוצרעטנוא םיא ידכ ,"ןושארה
 -נעזרעּפ עשידיי עסיורג ייווצ ערעדנא יד
 .ד"באר ןעמענ יד טימ ךיוא .,ןטייקכעל
 ןרָאװעג ןריובעג זיא דוד וב םהרבא יבר
 "אב ןעוועג זיא ;1110 ךרעל אווָאדרָאק ןיא
 םָאנָארטסא ,רָאטקָאד רעסיורג סלא טמיר
 "רעד טרעװ סע יו .רעקירָאטסיה ןוא
 -אּפש רעד טָאה "הדוהי טבש., ןיא טלייצ
 םעד ןעגניווצ טלָאװעג גינעק רעשינ-

 רעד רעבָא .ןדמש ךיז לָאז רע זא ,ד"באר
 גינעק רעד .טלָאװעג טשינ טָאה ד"באר
 םוצ טלייטרואראפ רעבירעד םיא טָאה

 "מוא זיא ד"באר רעד .ןגנעה ךרוד טיוט
 ָאדעלָאט ןיא םשה שודיק ףיוא ןעמוקעג
 ןעמ .רָאי 70 ןופ רעטלע ןיא ,1180 רָאי

 -קה ד"בארה. רעבירעד ךיוא םיא טפור
 ד"באר ןופ רפס עטמיראב סָאד -- ."שוד
 תורוד, רעדָא) ,"הלבקה רדס,, ןייז זיא

 ןיא ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו ,("םלוע
 ןָא טביױה רפס עקיזָאד סָאד ,1161 רָאי
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 "יא ךָאנרעד טייג ןוא ןושארה םדא טימ
 יד ןופ עטכישעג רעשידיי רעד וצ רעב
 עלא סיוא טנכער ןוא ,ןטייצ עטלא-רוא
 םיכלמ ןוא םיטפוש יד ןופ רעריפ עשידיי
 םיאנת ןוא םיאישנ עשידיי יד ךָאנרעד ןוא
 יארובס ןנבר יד ךָאנרעד ןוא םיארומאו
 זיב םימכח עשידיי יד ןוא םינואג יד ןוא
 ןעניפעג "הלבקה רדס,, ןיא ,טייצ ןייז וצ
 -עג רעשימיור רעד ןופ תועידי ךיוא ךיז

 -אּפש ןופ עטכישעג רעד ןופ ןוא עטכיש
 ןסיורג א טָאה רפס עקיזָאד סָאד .עינ
 "ידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד ראפ טרעוו
 לייט ןאראפ ןענעז סע .עטכישעג רעש
 ראפ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןכָאּפע
 סלא זנוא טניד הלבקה רדס רעד עכלעוו
 -אב עסיורג רעייז א -- .עלעווק עקיצנייא
 -ָאזָאליפ סָאד טאהעג ךיוא טָאה גנוטייד
 "המרה הנומאה,, ד"באר ןופ רפס עשיפ
 רעד סָאװ .,('ןביולג רערעכעה רעד,,)

 ,שיבארא ףיוא ןעוועג רבחמ טָאה ד"באר

 ךרוד :לָאמ 2 שיאערבעה ןיא טצעזרעביא
 ןעמָאנ א סע טָאה רעכלעוו ,איבל ןב המלש
 ןיא ןענישרע) "המרה הנומאה,, ןבעגעג
 לאומש ךרוד ןוא (1853 רָאי טרופקנארפ

 ןבעגעג ןעמָאנ א סע טָאה רעכלעוו ,סוטוט

 .רפס ןקיזָאד םעד ןיא ,"?האשנ הנומא;,

 ןזיוואוצפוא ד"באר רעד ךיז טימאב
 רעשיפָאזָאליפ רעד ןופ טייקיטכיר יד
 -סירא ףָאזָאליפ ןשיכירג ןטלא ןופ הטיש
 םירפס עשיאערבעה יד ןיא) סלעטָאט
 -ָאליפ יד ןכיילגוצסיוא ןוא ,("וטסירא.,
 סע -- :הנומא רעשידיי רעד טימ עיּפָאז
 ד"באר רעד זא ,ןבעגעגנָא ךיוא טרעוו
 ָאנָארטסא רעביא רפס א ןבירשעג טָאה
 ןעגנאגעג ןריולראפ זיא סָאװ ,עימ

 ןיא ,קסוּפ ןוא ןדמל רוד ןּב םהרבא
 ןטימ םתס טנאקאב טלעוו רעשידמול רעד

 טנאקאב זיא רע ;'ד"באר, רעד ןעמָאנ
 עשיטירק עפראש ענייז ךרוד לעיצעּפס
 טָאה רע סָאװ ,"תוגשה,, ,ןעגנוקרעמאב
 ם"במר ןופ "הקזחה די, םוצ ןיבירשעג

 ןטימ ןעמאזוצ טקורדעג ןענעז עכלעוו ןוא
 "עג זיא דוד ןב םהרבא יבר -- ם"במר
 רע לייו ,1115 ךרעל ןרָאװעג ןריוב
 אוה ,, ם"במר ןפיוא טרָא ןייא ןיא טביירש
 ןוא גנוי זיא רע, ,"םישישי ונחנאו רענ
 זיא ם"במר רעד ןוא ,"טלא ןענעז רימ
 רָאי ןיא ,טסואוואב יװ ,ןרָאװעג ןריובעג
 זא ,ןעמענוצנָא זיא רעבירעד ןוא ,5
 םיא ראפ רעטלע ןעוועג זיא ד"באר רעד
 יבר ןעוועג זיא רעווש ןייז .20 רָאי א טימ

 -אב) ענָאבראנ ןופ ןיד תיב בא םהרבא

 ,("רעטייווצ רעד ד'באר,, ןעמָאנ ןטימ טנאק

 תבש ברע ןברָאטשעג זיא ד"באר רעד

 ןעמ .,(1198) ט"נקתת םיפלא 'ד הכונח

 ,זא ,קילייה יוזא ראפ ןטלאהעג םיא טָאה

 ךיוא ןבָאה ,טלייצרעד "ןיסחוי,, רעד יו

 וצ ןרירוצ ךיז טשינ ןרָאט סָאװ ,םינהכ

 ,הרובק ןייז טימ ןעמונראפ ךיז ,תמ ןייק

 סָאד ןעוועג רבחמ טָאה ד"באר רעד --

 "שה, עטנאקאב יד ,סנייז רפס עטמיראב

 -טנעגייא ןענעז סָאװ ,ם"במר ןפיוא ?תוג

 "םש בותכ, רפס ןייז ןופ לייט א ךעל
 טלאהטנא סָאװ ,(ןבירשעג טייטש טרָאד)

 רָאנ ,ם"במר ןפיוא רָאנ טשינ "תוגשה,,

 ןוא "רואמה לעב,, םעד ,ף"יר ןפיוא ךיוא

 -עּפש ןעמ טָאה רפס ןקיזָאד ןופ .ערעדנא

 ם"במר םוצ תוגשה יד ןעמונעגסיורא רעט
 ,ם"במר ןטימ ןעמאזוצ טקורדעג ייז ןוא

 רואמה לעב ןוא ף"יר ףיוא תוגשה יד ןוא

 םימת, רפס ןיא ןבעגעגניירא ןעמ טָאה

 עשיטירק) ?תוגשה ,, ענייז ןיא ,"םיעד

 "אר רעד סיוא ךיז טקירד (ןעגנוקרעמאב
 ד"באר רעד .ם"במדר ןגעק ףראש רעייז ד"ב

 ס"ש ףיוא שוריּפ א ןבירשעג ךיוא טָאה

 ,(ןרָאװעג טקורדעג זיא ןופרעד לייט א)

 ,םירפס-הלבק ךיוא יװ ,םינהכ תרות ףיוא

 ךיוא לָאז רע זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע

 םוצ שוריּפ ןטנאקאב םעד ןבירשעג ןבָאה

 יגס קחצי יבר ןוז ןייז .?הריצי רפס,

 ,לבוקמ רעטמיראב א ןעוועג זיא רוהנ
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 ןופ רענייא ,אישנה אייה רב םהרבא
 ןוא רעקיטַאמעטַאמ עשידיי עטסערג יד
 -לטימ ןיא  ןפָאזָאליפ ןוא ןעמָאנָארטסא

 -יימעגלא רעד ןיא טנאקאב ךיוא ,רעטלא
 םעד טימ קיטַאמעטאמ ןופ עטכישעג רענ
 טמאטש סָאד ,"אדרָאסאוואס;, ןעמָאנ
 "אטרוס-לא-באחס,, טרָאװ ןשיבארא ןופ

 רע לי ,(ייצילָאּפ רעד ןופ רעטמאאב)
 רעד ייב ןטסָאּפ ןכיוה ןא ןעמונראפ טָאה

 ןריובעג זיא רע -- .עינאּפש ןיא גנוריגער

 ךרעל ןברָאטשעג ןוא 1065 ךרעל ןרָאװעג
 טָאה ןטייצ ענעי ןיא .עינאּפש ןיא 5
 -לופ א טשרעהעג ךָאנ עּפָאריײא ץנאג ןיא
 -ייו טָאה ןעמ ,שינרעטסניפ עקידנעטש
 רב םהרבא יבר .ןטפאשנסיוו טנרעלעג קינ
 רעכיב עשידיי-טשינ ןיא טרעוו רע) אייח
 םאהארבא, ןעמָאנ ןטימ טנָאמרעד ךיוא
 יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא (?סואעדוי

 ערעטסניפ ענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,עטשרע
 -עגלא יד ןטיירּפשראפ ןביוהעגנָא ןטייצ
 רע .אּפָארַיײא ןיא ןטאפשנסיוו עניימ
 "עטאמ רעביא םירפס ןעוועג רבחמ טָאה
 טָאה רע ןוא עימָאנָארטסא ןוא קיטאמ
 -אמ ךס א ןייטאל ןיא טצעזעגרעביא ךיוא
 "נרעלעג עשיבארא ןופ רעכיב עשיטאמעט
 עשידייטשינ יד טָאה םורא יוזא .עט
 ךיז קירוצ ןביוהעגנָא עּפָאריײא ןיא טלעוו

 ,ןטפאשנסיוו עקיזָאד יד טימ ןענעקאב וצ
 רפס ןייז טסואוואב זיא שיאערבעה ןיא

 ןוא עימָאנָארטסא רעביא *ץרָאה תרוצ,,

 ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;עיפארגָאעג

 עדייב ,"תוחול, ןוא "רובעה, רפס םעד

 ןענעז דייבתכ ןיא .עיגָאלָאנָארכ רעביא

 -יח עשיטַאמעטאמ ךס א םיא ןופ ןאראפ

 ךיוא טָאה אייח רב םהרבא יבר .םירוב

 -עג) "שפנה ןויגה,, רפס סָאד ןעוועג רבחמ

 רעטרעוו-רסומ ,(המשנ רעד ןגעוו ןקנאד

 רעביא ןעגנוטכארטאב עשיפָאזָאליפ ןוא
 סָאד .המשנ ס'שנעמ םעד ןוא טלעוו רעד

 ןאמיירפ ךרוד ןרָאװעג טקורדעג זיא רפס

 יבר .1860 קיצּפײל ןיא המדקה ןא טימ

 -אב א טאהעג ךיוא טָאה אייח רב םהרנא
 -אמ ןופ גנוטיירּפשראפ רעד ראפ גנוטייד
 -ןעסיוו עשימָאנָארטסא ןוא עשיטַאמעט
 -ידרעטעּפש יד ןוא ,ןדיי ןשיווצ ןטפאש
 ןבָאה רעטלא-לטימ ןיא םימכח עשידיי עק
 ,םיא ןופ טּפעשעג ליפ

 (1889-1806) .קסירט ןופ דינמ םהרבא
 "עילימאפ ןייז ,ןילָאװ ןיא יבר רעשידיסח
 ס'מהרבא יבר .יקסרעווט ןעוועג זיא ןעמָאנ
 עלעטָאמ 'ר יבר רעד ןעוועג זיא רעטָאפ

 ןאראפ .ליבָאנרעשט ןיא דיגמ (יכדרמ)
 -ַאנ ןטימ תודיסח ןגעוו רפס א םיא ןופ
 ,"םהרבא ןגמ,, ןעמ

 רעטּפא ליִׂשעה עשוהי םהרבא
 ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .(בר
 לעשעה עשוהי םהרבא יבר ,(1747) ז"קת

 -לָאק יװ ,טעטש ייר א ןיא בר ןעוועג זיא
 ןעמָאנ ןייז זיא ןופרעד) טּפא ,ווָאשוב
 ףוס םוצ ןוא ,יסאי ,("בר רעטּפא רעד,
 ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,שזוביזעמ ןיא
 ןעועג זיא רע .,(1825) ה"פקת רָאי ןיא
 רבחמ םעד ,ךלמילא 'ר יבר ןופ דימלת א
 אנבוד, רפס ןיא ."ךלמילא םעונ, ןופ
 ,םיא ןופ ווירב א ןאראפ זיא ,"יתבר
 "עג זיא רע זא ,ןעז וצ זיא סע ןכלעוו ןופ

 תפסא רעסיורג א ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוו
 .ןדיי ףיוא הריזג א ןגעוו םינברה

 רעדנעזייר רעשידיי בקעי ןב םהרבא
 -רָאי ןט10 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -ארא ןטלא םעד ןיא טכארבעג ;טרעדנוה
 סָאװ ,"ירכאב-לא , ןופ ךוב-עזייר ןשינ
 ןיא 1066 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 םיהארביא ,/ רע טסייה ךוב ןשיבארא םעד
 בקעי ןב םהרבא) "ילארשיאה בוקעי ןביא
 םהרבא רעקיזָאד רעד ןענאוו ןופ ,(דיי רעד
 ןעמ .טשינ ןעמ טסייו טמאטשעג טָאה
 א ןרָאפעגמורא זיא רע זא ,רָאנ טסייוו
 -עג זיא רע ןוא ,אּפָארייא ןיא רעדנעל ייר
 עשיוואלס ערעדנא ןוא ןעמעב ןיא ןעוו
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 "ירשאב עזייר ןייז טָאה רע ןוא ,רעדנעל

 -יא תועידי עקיטכיוו רעייז ןבעגעג ןוא ןב
 רעדנעל עשיוואלס יד ןיא ןבעל םעד רעב
 ןגעוו ךיוא טלייצרעד רע .טייצ רענעי ןיא
 ןבָאה סָאװ ,רעדנעזייר םירחוס עשידיי
 ; רעדנעל עשיוואלס יד ןיא טרעדנאוועג
 ס'מהרבא .םירזוכ יד ךיוא טנָאמרעד רע
 "ייז א ראפ ךיז טנכער גנוביירשאב-עזייר

 לאוק ןכילטפאשנעסיו ןקיטכיױו רע
 -נעל עשיוואלס יד ןופ עטכישעג רעד ראפ
 "עזייר ןייז .טייצ רעטלא רענעי ןיא רעד
 ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא גנוביירשאב
 ערעדנא ךיוא ןוא שטייד ,שיסור ןיא
 | .ןכארּפש

 -ידיסח ,ערָאגָאדַאס ןופ בקעי םהרבא
 טפלעה רעט2 ןיא עיצילאג ןיא יבר רעש
 זיא רעטָאפ ןייז .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ

 לארשי יבר יבר רעטמיראב רעד ןעוועג
 ןופ רעדנירג רעד .,ןישזיר ןופ ןאמדירפ
 יבר ןשיווצ .עיטסאניד רערָאגָאדאס רעד

 יבר ןסיורג ןרעדנא םעד ןוא בקעי םהרבא
 םייח יבר ,טייצ רענעי ןיא עיצילאג ןיא
 ."ולחמ א טרעקאלפעצ ךיז טָאה ,זנאצ ןופ
 רעדורב א ,רעװעיל רעב יבר בילוצ הק
 רעזנאצ םייח יבר ,בקעי םהרנא יבר ןופ
 ףיוה רערָאגָאדאס רעד זא ,ןטלאהעג טָאה
  טבעל ןעמ ,סוסקול ליפוצ טימ ךיז טריפ

 קעווא טריפ סָאד ןוא ךייר וצ ןוא טיירב וצ
 רעקיזָאד רעד ןיא ,ןגעו עטכעלש ףיוא
 םינבר ליפ טקיליײטאב ךיז ןבָאה הקולחמ
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .םידדצ עדייב ןופ
 טעטש ליפ ןיא ןפמאק עסיורג םעד בילוצ
 "ייווצ םעד םענייא טָאה ןעמ ,עיצילאג ןיא
 זיא רעטעּפש טשרע .םרח ןיא טגיילעג ןט

 םהרבא יבר  ןרָאװעג ליטש הקולחמ יד
 ןיא ןברוָאטשעג זיא בקעי
 .ערָאגאדאס ןיא

 "אר) ענָאבראנ ןופ קחצי ןב םהרבא
 ןיא קסופ ןוא ןדמל .(רעטייווצ רעד ד"ב
 ןפורעג םיא טָאה ןעמ ,טרעדנוהרָאי ןט2

 ג"מרת רָאי

 -תיב-בא ןעוועג זיא רע לייוו ,"ד"באר,
 -עג זיא רע .אנָאבראנ טָאטש רעד ןיא ןיד
 ןברָאטשעג ןוא 1110 ךרעל ןרָאװעג ןריוב
 -ייז ןוא הבישי א טריפעג טָאה רע ,9
 םעדייא ןייז ןעוועג ןענעז םידימלת ענ

 היחרז יבר ,"רעטירד רעד ד"באר;/ רעד
 -בא יבר .ערעדנא ןוא "רואמה לעב. רעד
 ןוא ,םירפס ךס א ןעוועג רבחמ טָאה םהר

 רעד זיא סנייז רפס עטסקיטכיװ סָאד
 "לה ןופ גנולמאז א זיא סָאד ,"לוכשאה.
 ןעוועג טייצ עגנאל א זיא לוכשא רעד .תוכ
 ח"כרת רָאי ןיא טשרע ןוא ,די-בתכ ןיא
 ןא טימ ןבעגעגסיורא םיא טָאה (1868)
 טייצ א ןיא .ךאברעיוא ברה גנוטיילנייא
 קעבלא םולש טָאה (1910 רָאי) רעטעּפש
 ייר א ןילרעב ןיא טקורדעגּפָא עשראוו ןופ
 רפוכ,, ןעמָאנ ןטימ ןרושָארב עשיטירק
 ךאברעיוא זא  ,ןזייוואוצפיוא "?לוכשאה
 סעבלא ;"לוכשא, םעד טשלעפעג טָאה
 ןקיטכיר ןופ טפעה א ןבעגעגסיורא טָאה

 | ,"לוכשא,

 ןיא לבוקמ ,קסאל ןופ ןהכה םהרבא
 ןךיױא םיא טָאה ןעמ .טרעדנוהרָאי ןט8
 "םאדרעטסמא ןופ דיסח רעד, ןפורעג

 רעד ןופ טמאטשעג טָאה םהרבא יבר
 רע טָאה רעטעּפש ,קסאל טָאטש רעשיליוּפ
 טגעלפ רע ,לארשי-ץרא ןיא טצעזאב ךיז
 יד .תבשל תבשמ ,ךָאװ עצנאג א ןטסאפ
 "עג טלָאמאד ןבָאה לארשי-ץרא ןופ ןדיי
 -ייא יד ןיא ןקישסיורא ןסָאלשאב טאה
 ר"דש םענעעזעגנָא ןא רעדנעל עשיאעּפָאר
 לָאז סָאװ ,טאגעלעד א ("ןנברד אחילש;)
 עביל יד אּפָאריײא ןיא ןדיי יד ייב ןקעוו
 םעד ראפ טלעג ןלמאז ןוא לארשידץרא וצ
 ןָארעּפ עטסדנסאּפ סלא  .בושי ןשידיי
 -בא יבר ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה וצרעד
 -ייא ןייק ןרָאפעגקעוװא זיא רעכלעוו ,םהר
 ןוא ,רעדנעל ךס א טכוזאב ןוא אּכָאר
 טקעװעג רע טָאה ןעמוקעג זיא רע ואוו
 -עגניא ןוא הבושת וצ םע-ןומה םעד
 רע ,.לארשייץרא וצ הביח ייז ןיא טצנאלפ
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 .רָאי 15 אּפָאריײא ןיא טכארבראפ טָאה
 טקורדעג רע טָאה אּפָאריײא ןיא קידנעייז
 הטריפ) ןהכה ול בשחו; םירפס ענייז
 (ב"נקת ָאנרָאװיל) "בקעי תיב,, ,(ד"מקת
 ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .ערעדנא ןוא
 ןרָאװעג טריטסערא רע זיא םילשורי ןייק

 ךרוד םילשורי ןופ ןדיי ךָאנ טימ ןעמאזוצ

 הסיפת ןיא ,גנוריגער רעשיקרעט רעד
 עסיורג ןָאטעגנָא ן'מחרבא יבר ןעמ טָאה
 -עגּפָא קראטש םיא טָאה סָאד .םירוסי
 ,ןברָאטשעג זיא רע ןוא טכאווש

 ןופ רעב יבר ןופ ןוז ,ךָאלמ םהחרבא
 יבר ןופ .("דיגמ רעשטירזעמ,,) שטירזעמ
 עשיאייבר יד ּפָא טמַאטש ךָאלמ םהרבא
 יבר .עיצילאג ,ערוגאדאס ןיא עיטסאניד

 ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא ךאלמ םהרבא
 טנגוי רעד ןיא ;(1742) ג"קת רָאי םעד
 ןערב ַאזַא טימ תודיסח וצ ןבעגעגּפָא ךיז
 םיא טָאה ןעמ זא טייהנבעגרעביא ןוא

 "עג הנותח טָאה רע ."ךאלמ רעד, ןפורעג
 םלושמ יבר ןופ רעטכָאט רעד טימ טאה
 ןופ רבחמ םעד ,ץינימערק ןופ שיבייפ
 "ָאפ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ ,"םימכח תנשמ,
 םהרבא יבר טָאה רעב 'ר יבר םעד רעט
 זיא רָאנ ,יבר ןרעוו טלָאװעג טשינ ךָאלמ
 "עג זיא רע .ווָאטסאפ ןיא דיגמ ןרָאװעג

 ןאראפ .(1780) מ"קת רָאי ןיא ןברָאטש
 רעשידיסח טימ רפס א טקורדעג םיא ןופ
 ץיווָאנרעשט) "םהרבאל דסח; הרות

 .(י"רת

 ןריבעג דיננה ינומימ םהרבא
 ם"במר ןופ ןוז ,(11255 ןברָאטשעג ,5
 ןעוועג זיא רע .(ןומיימ ןב השמ וניבר)
 ןיא ןדיי יד ןופ רעריפ רעזעיגילער רעד

 "עג רע טָאה רעכלעזא סלא ןוא ,םירצמ

 זיא םהרבא יבר .דיגנ לטיט םעד ןגָארט

 רעסיורג א ,רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ ,ןעוועג
 ןיא םיריוטקָאד יד ןופ רענייא ,רָאטקָאד
 לייט א ןעוו .ןטּפיגע ןיא ףיוה ןכילגינעק
 "עגסיורא ןענעז ךיירקנארפ ןיא םינבר

 ,ם"במר םעד ,רעטָאפ ןייז ןגעק ןטערט
 -ָאזאליפ ןעוועג רבחמ טָאה רע סָאװראפ

 -עדנא ןוא "םיכובנ הרומ,,) םירפס עשיפ
 יבר זיא ,תד ןגייק ןייז ןלָאז סָאװ ,(ער

 ןייז טימ ייז ןגעק ןטערטעגסיורא םהרבא
 רע ןכלעװ ןיא ,"'ה תומחלמ,, רפס
 טשינ זיא עיפָאזָאליפ זא ,ףיוא טרעלק
 -עג רבחמ טָאה םהרבא יבר .עיגילער ןגייק
 ןייז ףיוא ןוא ארמג ףיוא שוריּפ א ןעוו

 קרעוו ייר א ןוא ,"הקזחה די, סרעטָאפ
 קיטאמעטאמ ,ןיצידעמ ןגעוו שיבארא ףיוא
 ןוא םיניד ךיוא ןוא קיטע עשידיי ןוא

 יד ךיוא ןגנוניימ לייט טיול ןוא תוכלה

 -ורי השעמ,, עדנעגעל-םידש עטנאקאב

 ".למלש

 רבחמ ,קסוּפ .יחריה ןתנ ןב םהחרבא
 רעטייוצ רעד ןיא .,"גיחנמה,, רפס ןופ
 -קנארפ ןיא טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ טפלעה
 ןופרעד .לינול טָאטש רעד ןיא ךייר
 ליוו ,"יחריה ןעמָאנוצ ןייז טמאטש
 "הנבל,, יד שיזיוצנארפ ףיוא זיא "ןול,
 ."חריא ןשיאערבעה ןיא סָאװ עבלעז סָאד
 םעד ד"באר,, ןופ דימלת א ןעוועג זיא רע
 "אּפש ןייק קעווא רע זיא רעטעּפש ,"ןטירד
 טָאה ָאד .ָאדעלָאט טָאטש רעד ןיא ,עינ

 רפס טמיראב ןייז ןעוועג רבחמ רע
 רע טָאה ,ןיילא טביירש רע יוװ ,"גיהנמ,
 עבראו םיששב,;, רפס ןייז ןעוועג רבחמ
 םיפלא 'ד טסייה סָאד ,"הריציל םינש
 רעד -- .1204 רָאי ןיא אזלא ,ד"סקתת

 עטשרע סָאד טקורדעג) ?גיהנמה,, רפס
 (1519 רָאי לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיא לָאמ
 ןוא תוכלה ליפ רעייז ןופ גנולמאז א זיא
 -רעטעּפש ליפ רעייז :םיגהנמ ןוא םיניד
 ,טצונאב םיא טימ ךיז ןבָאה םיקסוּפ עקיד
 -לה זעיגילער סלא גנוטיידאב ןייז ץוח א
 רעייז ךיוא "גיהנמה,, רעד טָאה ,רפס-הכ
 גנושרָאפ רעד ראפ גנוטיידאב עסיורג א
 ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןקילָאמא ןופ
 םהרבא יבר לייוו ,רעדנעל ענעדיישראפ
 ךס א טלעמאזעגפיונוצ ָאד טָאה יחריה
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 -אּפש רעדנעל יד ןיא ןדיי ןופ םיגהנמ
 ,ךיירקנארפ םורד ןוא ךיירקנארפ ,עינ
 דנאלגנע טפור רע) דנאלגנע ,דנאלשטייד
 טרָאד ןופ ,(םי ןופ ןלזניא יד ,"םיִה-ייא,

 "רע לייט ןיא זא ,רָאװעג רימ ןרעוו ,לשמל
 רעד טשרעהעג טלָאמאד ךָאנ טָאה רעט
 ןדניצוצנָא טכַאנייב םירוּפ גהנמ רעטלא
 .רעבירא ןוא ףיוה ןפיוא ןרעייפ עסיורג

 ךיוא זיא םיא ייב .ייז רעביא ןגנירּפש
 ברע טכיל ןדניצוצנָא גהנמ רעד ןאראפ
 . ("טכיל-המשנ, עקיטנייה סָאד) רוּפכ םוי
 -אמפ ךיוא זיא יחריה םהרבא יבר ןופ --
 טקורדעג) הלכ אתכסמ וצ שוריּפ א ןאר
 ןיא) תובושת ריפ ןוא (ו"סרת הירבט
 ,(1896 םילשורי ,"םילשורי יזנג,

 -189 רעװשטאכַאס םהרֿבא
 ייב 1829 ןריובעג ,ןדמל ןוא יבר ,(0
 סיורג ןיא בר ,ףלָאװ יבר רעטָאפ ןייז
 רעד טימ טאהעג הנותח טָאה רע .אלאיב
 ,לדנעמ 'ר יבר רעקצָאק ןטלא ןופ רעטכָאט
 וצ המדקה רעד ןיא טביירש רע יוװ ןוא
 רעווש ןייז םיא טָאה ,"לט ילגא,, רפס ןייז

 הרות ןופ געװ ץתמא ןיא טריפעגניירא
 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןיוש ,תודיסח ןוא
 "יורג סלא טמיראב ןעוועג םהרבא יבר זיא
 -ָאועג רע זיא ןאמרעגנוי סלא .יוליע רעס
 -אנ ןיא ךָאנרעד ,ץיוועינשורק ןיא בר ןר
 ואוו ,וועשטאכָאס ןיא ףוס םוצ ןוא קסלעש
 יבר .1910 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 -פס הּכלה יד ןעוועג רבחמ טָאה םהרבא
 טָאה רע ."רזנ ינבא,, ןוא "לט ילגא,, םיר
 ליפ ,םידימלת ךס א טלעטשעגסיוא ךיוא
 -עגּפָא ןענעז רעטרעוו עשידיסח ענייז ןופ
 אשראוו) "שדוק יפרש חיש, ןיא טקורד
 ןטימ טכארבעג טרעװ רע ואוו ,(ח"ּפרת
 ןרעװ טרָאד ןוא "ל"ז ר"ומדא,, ןעמָאנ
 ,םיא ןופ תוישעמ'-ירוּפס טלייצרעד ךיוא
 ןוז א טזָאלעגרעביא טָאה םהרבא יבר -- |

 יבר ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,לאומש יבר
 ןיא ןברָאטשעג זיא לאומש יבר .םיא ךָאנ

 ןרָאװעג זיא לאומש יבר ךָאנ .1925 רָאי

 -עגמוא זיא רעכלעוו דוד יבר ןוז ןייז יבר
 ,1942 ןיא ןלױּפ ןיא ןעמוק

 .(1884-1802 םינָאלס ןופ םחרבא
 עיטסאניד רעשיאייבאר רעד ןופ רעדנירג

 יבר ןטנאקאב ןופ דימלת א ;םינָאלס ןיא
 תודיסח ןיא ךרד ןייז :רענירבָאק השמ 'ר
 -הלתה סיורג טימ ןענוואד וצ ןעוועג זיא
 ד"מרת רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע .תוב

 זיא םיא ןגעוו עיפארגָאנָאמ א .(1884)
 ."םירשי רוא,, רפס ןיא ןענישרעד

 עטלא יד ויא .קינװָאכָארּפ םהרבא
 "רעד טרעוו ןלוּפ ןיא סעדנעגעל עשידיי
 טָאה טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא זא ,טלייצ
 םהרבא ןעמָאנ ןטימ דיי א טבעלעג
 ןקאלָאּפ יד ןבָאה לָאמנייא .קינוװָאכָארּפ
 "ורק טָאטש רעד ןיא טלמאזעגפיונוצ ךיז

 -ָאה ייז ןוא ,ךלמ א ןביולק וצ ידכ ,ץיווש
 ךיז ןשיווצ ןעמוקכרוד טנעקעג טשינ ןב
 "אב רעבירעד ןבָאה ייז ,ןלייוו וצ ןעמעוו

 ןיא סנגרָאמוצ טעװ סע רעוו זא ,ןסָאלש
 ןיא ןעמוקניירא רעטשרע רעד ירפ רעד
 סנגרָאמוצ .גינעק ןרעוו לָאז רעד ,טָאטש

 ןיא ןעמוקעג קילעפוצ זיא ירפ רעד ןיא
 יד .,קינוװָאכָארּפ םהרבא דיי רעד טָאטש
 טלייװעגסיא דלאב םיא ןבָאה ןקאלָאּפ
 "וָאכָארּפ םהרבא רעבָא ,ךלמ רעייז סלא

 ןוא ןיורק יד ןעמונעגנָא טשינ טָאה קינ
 א גינעק סלַא ןלייוו וצ ןטארעג ייז טָאה
 -טנא סע זיא טלָאמעד .טסאיּפ ןסיוועג
 -סאניד עכעלגינעק יד ןליוּפ ןיא ןענאטש
 -קרעמ רעקיזָאד רעד ןגעוו---,"טסאיּפ,, עיט
 "עג ליפ רעייז זיא עדנעגעל רעקידריוו
 רעד זא ,רעכיז זיא סע .ןרָאװעג ןבירש
 "עג ןבעגעגוצ זיא ?קינוװָאכָארּפ,, ןעמָאנ
 "אד לייוו ,ןטייצ עקידרעטעּפש ןיא ןרָאװ
 ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא טלָאמ
 טרָאװ םעד ןופ טסואוועג טשינ ךָאנ
 רעבָא ,(שילוּפ ףיוא "רעוװלוּפ,,) "ךָארּפ,
 "על רעד ןיא זא ,ןעמענוצנָא ךיוא זיא סע
 ןשירָאטסיה ןופ ןרעק א ןאראפ זיא עדנעג
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 ןטייצ עטלא רָאג יד ןיא זא ןוא ,תמא

 טיײרּפשראפ ןבָאה םירזוכ עשידיי יד ןעוו
 -נעל עשיליוּפ יד ןיא זיב הלשממ רעייז
 ןטימ טשריפ רעשידיי א ןעוועג זיא רעד
 "יסקאמ רעקירָאטסיה רעד .םהרבא ןעמָאנ
 ךוב שיליוּפ ןיא ) שטיוװָאלּפמוג ןאלימ

 עיגילער רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד;
 ןעמ סָאװ סָאד זא ,טלאה ("ןלוּפ ןיא
 ןליױּפ ןיא עבטמ עטלא ןא ןענופעג טָאה

 א טָאה ,םהרבא טפירשפיוא רעד טימ
 םענעי טימ ןוא םירזוכ יד טימ תוכייש
 סע .םהרבא טשריפ ןשידיי ןראדנעגעל
 עדנעגעל יד זא ,גנוניימ א ןאראפ ךיוא זיא
 יד וצ ךיז טיצאב קינוװָאכָארּפ םחרבא ןופ
 רָאי ןיא ןליוּפ ןיא גינעק א ףיוא ןלאוו
 -יוּפ א ןלייוו טלָאזעג טָאה ןעמ ןעוו ,2
 ,יקסנָאבז םאהארבא ץישטכאילש ןשיל
 ןבָאה ךיוא לָאז טייצ רענעי ןיא זא ןוא
 טָאה ןעמ זא .,עדנעגעל יד ןענאטשטנא

 גינעק סלא גָאט ןייא ףיוא טלייוועגסיוא
 ,קסירב ןופ להאוו לואש יבר ןליוּפ ןופ

 ןט18 ןיא יבר רעקסילַאק םהרנא
 ןיא םידיסח עטשרע יד ןופ טרעדנוהרָאי
 רעד ןיא עלָאר עסיורג א טליּפשעג ,ָאטיל
 -אק םהרבא יבר .תודיסח ןופ עטכישעג
 זיא (קסילאק טָאטש רעד ןופפ רעקסיל
 ,ןואג רענליוו ןופ דימלת א טשרעוצ ןעוועג

 םוצ ןטערטעגוצ רע זיא רעבָא ךָאנרעד
 יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא תודיסח
 רעב 'ר ןיבר םייב םידיסח עטספראש
 ךיוא טָאה רע .,(שטירזעמ ןופ דיגמ רעד)
 עכלעוו ,םידיסח ענעגייא ענייז טאהעג
 סע ."רעקסילאק,, יד ןפורעג טָאה ןעמ

 ןגעלפ ייז זא ,ייז ןגעוו טלייצרעד טרעוו

 ייז זא ,תובהלתה אזא ןיא ןלאפניירא
 -ראו ךיז סאג רעד ןטימ ןיא ןגעלפ

 יײז .ךיז ןרעלָאק ןוא דרע רעד ףיוא ןפ

 עשידגנתמ יד ןופ ןכאלּפָא ךיוא ןגעלפ
 טפראשראפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד ,םידמול

 ןיא .םידיסח וצ םידגנתמ ןופ האנש יד
 -אק םהרבא יבר זיא (1777) ז"לקת רָאי

 לדנעמ 'ר ןיבר םעד טימ ןעמאזוצ רעקסיל
 "שי ץרא ןייק ןרָאפעגקעווא קסבעטיוו ןופ
 טָאטש רעד ןיא טצעזאב ךיז טָאה ןוא לאר
 "עג הירבט זיא ןָא טלָאמאד ןופ ,הירבט

 -ץרא ןיא תודיסח ןופ רטנעצ רעד ןרָאװ
 טגעלפ רעקסילאק םהרבא יבר .,לארשי
 ןייק לארשי ץרא ןופ ווירב ןביירש ךיוא
 ןגעוו םידיסח יד וצ ןליױּפ ןוא דנאלסור
 ןשידיסח םעד ראפ רעטלעג-ללוכ ןקיש
 ירבד ךיוא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא בושי
 רעקסילאק םהרבא יבר ןשיװצ .,תודיסח

 דנאלסור:-סייוו ןיא יבר ןסיורג םעד ןוא

 רבחמ םעד ,ידאל ןופ ןמלז רואינש יבר
 םייבר ערעדנא טימ ךיוא יװ ,"אינת,, ןופ
 ,הקולחמ א ןכָארבעגסיױא רעטעּפש זיא
 ןשיווצ ןרָאװעג םולש זיא ףוס םוצ רעבָא

 ןענעז רעקסילאק םהרבא יבר ןופ -- .ייז
 ןיא תורות עשידיסח עטקורדעג ןאראפ
 יו ,(1878 גרעבמעל) "םהרבאל דסח;,
 ,"ץראה'-ירּפ ,, ןופ ףוס ןיא ווירב ליפ ךיוא
 ןשיפארגָאילביב ןיא ךיוא ןוא ?ץראה תבח;

 יבר .'ג ןוא 'א "רפס תירק, לאנרושז
 ןיא ןברָאטשעג זיא רעקסילאק םהרבא
 .(1805) ה"סקת ןיא הירבט

 .לעיטורָאט ןופ המלש ןב םהרבא
 "עג .טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ,רעקירָאטסיה
 ,עינאּפש ןיא 1482 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריוב

 -אּפש-שוריג ןסיורג םעד ראפ רָאי 0
 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עינ
 קירָאיי10 סלא רע טָאה שוריג ןיא ,2

 -ראפ .,רעטָאפ ןייז טימ ןעמאזוצ ,לגנוי
 "אמ ןיא טצעזאב ךיז ןוא עינאּפש טזָאל

 ןבירשעג רע טָאה 1510 רָאי ןיא .ָאקָאר
 -געגרעד א זיא סָאװ ,ךוב שירָאטסיה ןייז
 "הלבקה רפס,, ןשירָאטסיה םוצ גנוצ

 ךיז ןעניפעג ךֹוב ןייז ןיא .ד"באר ןופ
 עטכישעג רעד ןגעוו תועידי עלופטרעוו
 ךָאנ זיב טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ ןדיי ןופ
 טיג רע ןוא ,עינאּפש-שוריג ןופ טייצ רעד
 רעד רעביא טכיזרעביא ןא קיטייצכיילג
 -יידאב סיורג א .עינאּפש ןופ עטכישעג
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 גנושרָאפ רעד ראפ ךוב סָאד טָאה גנוט
 זנוא טיג רבחמ רעד :עינאּפש-שוריג ןופ
 יד ןגעוו תועידי עקיטכיוו ךוב םעד ןיא

 ןיא ,לרוג רעייז ןוא ןדיי ענעבירטעגסיורא
 ןופ םהרבא טרעדליש ןבראפ עקירעיורט

 -ירטעגסיורא יד סָאװ ,תורצ יד לעיטורָאט
 ןייטשוצסיא טאהעג ןבָאה ןדיי ענעב
 -יבג עשידיי יד ןגעק סיורא טערט רע ןוא
 ֹוצ ךיז טָאטשנא סָאװ ,עינאּפש ןיא םיר

 עכעלקילגמוא ערעייז טימ ןקינייאראפ
 סָאד .טדמשעגסיוא ךיז ייז ןבָאה ,רעדירב
 ןעגנוקרעמאב טימ טקורדעגּפָא זיא ךוב
 ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ןיא
 ימי ירבד, עטכישעג רעשידיי סעצערג
 "רעמאב יד ןיא ףוס םוצ יז קלח "לארשי
 םישדח;, יוואקראה םהרבא .רד ןופ ןעגנוק
 ."םינשי םג

 טרעו א"מ תישארב שמוח ןיא ךרבא
 םירצמ ךלמ הערּפ ןעו זא  ,טלייצרעד
 ןיא ךלמל הנשמ סלא ףסוי טכאמעג טָאה

 -ױג קלָאפ עצנאג סָאד םיא טָאה ,םירצמ
 ןופ זיא שטייט רעד סָאװ ."ךרבא;, ןפור
 ןיא רָאנ .רָאלק טשינ זיא טרָאװ ןקיזָאד
 ,ךארּפש רעשיאערבעה רעגידרעטעּפש רעד
 טגעלפ ןעמ סָאװ ,ווירב יד ןיא לעיצעּפס
 ןעמ טָאה ,ןטייוצ םוצ רענייא ןביירש

 "רעגנוי סלא "ךרבא,, טרָאװ סָאד טצונאב
 ןופ טמאטש גנורעלקרעד עקיזָאד יד :ןאמ
 סָאד זא .,טגָאז הדוהי יבר ואוו ,שרדמ
 "םינשב ךרו המכחב בא, ןעמ טניימ
 לייט .(ןרָאי ןיא גנוי ןוא המכח ןיא טלא)
 א טָאה טימרעד זא .,ןעניימ עטנרעלעג
 -ראבאלא, לטיט רעשיכירג רעד תוכייש
 ןיא .דנאל א ןופ רעריפ-ץנאניפ ,"סָאכ
 טגָאז תישארב וצ שרדמ ןטנָאמרעד םעד
 טרָאװ סָאד זיא סָאד זא ,יסוי יבר ךיוא
 "אלא , ןעניימ לָאז סָאד ןוא ,"םיכרבל;;
 ,"סָאכראב

 ןיא ,ךלמה דוד ןופ וװ םולשבא
 "עוו טלייצרַעד טרֶעװ ('ב לאומש) ך"נת

 "רעד טרעוו לכ-םדוק .םירוּפס ליפ םיא ןג
 ןייז ןטיוט טזָאלעג טָאה רע זא ,טלייצ
 טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ןונמא רעדורב
 ךָאנרעד .רמת רעטסעווש ןייז טריפראפ
 ךיז טָאה םולשבא יװ טלייצרעד טרעוו
 ןיא ןוא קלָאפ ןיא טניירפ ליפ ןברָאװרעד
 -למ א ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא .רעטילימ
 זיא דוד .ךלמה דוד רעטָאפ ןייז ןגייק המח
 -ורי ןופ ןפיולטנא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג
 טרעלקרעד ךיז טָאה םולשבא ןוא םילש
 -בא זיא טכאלש רעד ןיא רעבָא .ךלמ סלא
 ךיז טָאה טימרעד ןוא ,טיוט ןלאפעג םולש
 ך"נת ןיא --- .טקידנעעג דנאטשפיוא רעד
 זא ,טלייצרעד טרעוו (ח"י 'ב לאומש)
 א ןלעטשפיוא טזָאלעג ךיז טָאה םולשבא
 ןבעגעג ןעמָאנ א טָאה רע סָאװ ,לָאמקנעד
 ךיז טניפעג טנייה ךָאנ ."םולשבא די;
 ךיוה ,לָאמקנעד רעטלא ןא םילשורי ןיא
 ןא סע טפור עיצידארט יד סָאװ ,סופ 0
 -יגָאלָאעכרא יד יו רעבָא ."םולשבא די;
 טמאטש .,ןזיוואב ןבָאה ןעגנושרָאפ עש
 ןופ ןטייצ יד ןופ לָאמקנעד רעקיזָאד רעד
 + "קנעד רעד ןייז לָאז ןוא שדקמה תיב ןט2
 גינעק ןשידיי ןופ רבק םעד רעביא לָאמ

 .יאני רעדנאסקעלא

 עכעלטע טנָאמרעד טרעוו ך"נת ןיא א
  ןופ גינעק א סלא "גגא,, ןעמָאנ רעד לָאמ
 -סיזקע טָאה סָאװ ,"קלמע,, קלָאפ םעד
 לָאמ עטשרע סָאד .טייצ רענעי ןיא טריט
 םעלב ןופ הריש רעד ןיא רימ ןעניפעג
 גגאמ םריו, זא ,ןדיי ןגעוו (ד"כ רבדמב)
 "רעד טעװ גינעק רעשידיי רעד,,) "וכלמ
 "ומש רפס ןיא ,("גגא רעביא ןרעוו ןביוה
 יװ ,טלייצרעד טרעוו ו"ט לטיּפאק יא לא
 טימ ןטלאהעג המחלמ טָאה ךלמה לואש
 ןוא ,גגא גינעק םעד ןעגנאפעג ןוא קלמע
 ףיוא ןבָאה תונמחר טלָאװעג טָאה רע
 לאומש רעבָא ,ןטיוט טשינ םיא ןוא ,םיא
 "יגמ ןיא רעדיװ .טיוטעג םיא טָאה איבנה
 -דנייפ -ןדיי םעד ןגעוו טרעו רתסא תל
 זיא רע זא ,טלייצרעד אתדמה ןב ןמה ןבעל
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 .עילימאפ-גגנא רעד ןופ "יגגאה,, ןעוועג
 ,עטנרעלעג ןופ גנוניימ א ןאראפ זיא סע
 עלא ןופ לטיט רעד ןעוועג זיא גגא זא
 הערּפ יו טקנוּפ ,קלמע קלָאפ םייב ןגינעק
 ,םיתשלּפ יד ייב ךלמיבא ןוא םירצמ ןיא
 ןעוועג זיא גגא זא ,ןעניימ רעדיוו ערעדנא
 רעכעלגינעק א ןופ ןעמָאנ עילימאפ רעד
 טמאטש ןופרעד ןוא ,קלמע ייב עיטסאניד

 טסייה סָאד .,"יגגאה, קורדסיוא רעד
 ?ףילימאפ-גגא רעד ןופ,

 ןוא ארמג ןוא הנשמ עצנאג יד הדנא
 ןיא טליײטעגניא ןרעו םישרדמ ךיוא

 "הדנגא, ןוא "הכלה, ןיא ,ןלייט ייווצ
 עלא םורא טמענ סָאװ ,לייט רעד זיא הכלה
 טרָאװ ןטימ ןגייקאד .םיניד ןוא תוכלה

 םירמאמ עלא יד םורא רימ ןעמענ הדגא
 סָאװ ,םישרדמ ןוא ארמג ,חנשמ רעד ןיא
 ,טשינ תוכייש ןייק חכלה רעד טימ ןבָאה
 ."הבכלה , טרָאװ:ךוז םייב עז הכלה ןגעוו

 "הדגא, זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע
 ,ךארּפש רעשיאעמארא רעד ןופ טמאטש
 שטייט רעד זיא סָאװ ,"דגנ, טרָאװ ןופ

 "אב א וצרעד ןעגנערב ליוװ ןעמ ."ןעיצ;
 ןוא ה"ע אמוי ןיא ארמג רעד ןופ זייוו
 לש ובל תכשומש הדגא, רעטרע ערעדנא
 ןופ ץראה סָאד וצ טיצ הדגא יד) "םדא
 קידנעטש ןבָאה רערעוצ יד לייוו ,(שנעמ
 תושרד עקיטפאז יד ןרעה רעסעב טלָאװעג

 "אר ןופ גנוניימ רעדנא ןא .הדגא רעד ןופ
 זא ,זיא עטנרעלעג ערעדנא ןוא טרָאּפָאּפ

 -רעד ,'דגה, טרָאװ ןופ טמאטש סָאד
 טָאה הדגא ירבד ןטסיימא לייוו ,ןלייצ
 טימ "ןענרעל, ןפראדאב טשינ ןעמ
 ייז ןעוועג גונעג זיא סע רָאנ ,רערעהוצ יד
 א ןאראפ ךיוא זיא סע ,"ןלייצרעד,, וצ

 םעד ןופ טמאטש טרָאװ סָאד זא ,גנוניימ
 ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,קורדסיוא ןטלא
 רעד) "בותכה דיגמ,, םישרדמ-הכלה יד

 "רע ךסא ןופ -- .'זנוא טנרעל קוסּפ
 סע זא ,ןעז וצ זיא ארמג רעד ןיא רעט
 סָאװ ,םימכח ערעדנוזאב ןעוועג ןענעז

 ןבָאה ןוא ,הדגא טימ ןעמונראפ ךיז ןבָאה
 -בי ימלשורי) "אתדגאד ןנבר,, ןסייהעג

 ןיא ."הדגא ילעב,, רעדָא ,('ד קרּפ תומ
 טָאה ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ ןטייצ יד
 ןכאז-הכלה םוש ןייק ןבירשעג טשינ ןעמ
 "ות,, יד זא ,ןיד םעד בילוצ ,רפס ןייק ףיוא
 רָאנ ןרעוו טנרעלעג ףראד "הֹּפ לעבש הר
 טָאה ןגעווטסעדנופ .קינייװנסיױא ףיוא
 ,ןבירשעגפיוא ָאי הדגא ןופ םירמאמ ןעמ
 -ָאנ ןטימ טנאקאב ןעוועג ןענעז ייז ןוא

 ןיא ,(םירפס הדגא) "אתדגאד ירפס,, ןעמ

 ,טגָאזעג טרעװ ו"מ תועובש ארמג רעד

 םירבד,, יד וצ ןרעהעג אתדגאד ירפס זא

 סָאװ ,ןכאז) "ריכשהלו ליאשהל ןייושעה

 רענייא ןעגנידראפ רעדָא ןגרָאב ןשנעמ

 ז"נ ןירדהנס ארמג רעד ןיא .(ןטייווצ םוצ

 "בר יבד אתדגא רפס,, א טנַאמרעד טרעוו

 ןיא ,(הבישי ס'בר ןופ רפס הדגא ןא)

 א ןעוועג ןבירשראפ ךיוא זיא סע ןכלעוו

 יד ןיא ןעוועג רעבָא ןענעז סע .הכלה

 סָאװ ,םיארומא לייט ארמג רעד ןופ ןטייצ

 -הדגא פעקיזָאד יד ןגייק ןעוועג ןענעז

 יױל ןב עשוחי יבר ארומא רעד .םירפס
 אדהג :"ט קרּפ תבש ימלשורי ןיא טגָאז

 עקיזָאד יד) "קלח ול ןיא הבתוכה אתדגא

 טעוװ ייז טביירש סע רעוו ,םירפס-הדגא

 -- (אבה םלועל קלח ןייק ןנָאה טשינ

 -עג ןטלאהעג הדגא יד זיא ןיימעגלא םוא

 ןופ ןטייצ יד ןיא ןיוש ךיוה רעייז ןרָאװ

 ןרעל עשילארָאמ-שיטע יד .םיאנת יד

 ןא ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסיױרא ןענעז סָאװ
 ,הדגא-ירמאמ ליפ ןיא שובל ןשירָאגעלא

 א ראפ ןטלאהעג טלָאמאד ןיוש ןעמ טָאה

 יערעל רעשידי רעד ןופ לייט ןקיטכיוו

 ךנוצר, טגָאזעג טרעו בקע וצ ירפס ןיא

 דומל םלועה היהו רמָאש ימ תא ריכהל

 סָאװ ,םעד ןענעקרעד טסליוװ) "הדנגא

 ןפאשאב טלעוו יד זיא טרָאװ ןייז ךרוד

 .(הדגא ןרעל ,טָאג טסייה סָאד ,ןרָאװעג

 "עג ךיוא ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא רעבָא
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 -ידימלת יד ראפ זיא הכלה יד זא ,ןטלאה
 ןענָאק ןוא ןענרעל ןוא ןציז סָאװ ,םימכח
 רעד ןופ םילוּפלּפ יד ןיא ןעגנירדניירא
 -בייל עריא טימ הדגא יד ןגעקאד ,הכלה
 זיא טלאהניא ןשיטעָאּפ ןוא םילשמ עט
 ,םע-ןומה ןטיירב םעד ראפ רעכעלגנעגוצ
 ארומא רעד טגָאז 'מ הטוס ארמג רעד ןיא

 טימ הכלה טנרעל סע רעוו זא ,והבא 'ר
 סָאװ ,םענייא וצ ךיילג זיא םלוע םעד
 -בא) רענייטש-לדייא ערעייט טפיוקראפ
 א זיא רעדעי טשינ סָאװ) ,(תובוט םינ
 טנרעל סָאװ רעד ןוא ,ייז ףיוא ןיבמ
 "תיקדס ינימ רכומל ךעלנע זיא הדגא

 עקיטיױנ טפיוקראפ סָאװ .,,םענייא וצ)
 סע ןליוו עלא סָאװ ,(ןכאז עקיליב רעבָא
 'ב השרּפ םירישה ריש שרדמ ןיא ,ןפיוק
 ןטייצ ערעווש יד ןיא זא ,טגָאזעג טרעוו
 ןעמ לי ,"הדגא רבד עומשל ןישקבמ,,
 טכייל ןענעז סָאװ ,רעטרעוו-הדגא ןרעה

 -גא יד---.רעטרעוו-טסיירט ןטלאהטנא ןוא
 ,תודימ ,ןדָאטעמ עריא טָאהעג טָאה הד
 "וצסיוא טימאב ךיז טָאה יז עכלעוו טימ
 ןענעז סע .ך"נת ןיא םיקוסּפ יד ןשטייט
 יבר אנת ןופ "תודימ, 22 יד טנאקאב

 ןילוח) ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא
 -עמ-טּפיוה עקיזָאד יד ןופ ענייא ,(ט"פ
 סָאד .עירָאגעלא יד ,"לשמ,, רעד זיא ןדָאט
 סָאװ ,השעמה-רופיס עצרוק ענייש א זיא
 םעד ןרעלקפיוא רעסעב ןעמ ןָאק ךרודאד

 קרּפ) םירישה ריש ןיא שרדמ רעד .ןינע
 לשמ םעד ךרוד זא ,לשמ ןגעוו טגָאז ('א

 ;הרות רעד ןופ ןכאז ןייטשראפ ןעמ ןָאק

 א ךיוא ףיורעד דלאב טיג שרדמ רעד

 ערעייט א ןריולראפ טָאה ךלמ א ,לשמ

 ןעמונעג ריא רע טָאה ,בוטש ןיא לרעּפ

 טשינ טסָאק סָאװ ,לטכיל א ייב ןכוז

 "עמ יד ךיוא זיא יוזא ,הטורּפ א יװ רעמ

 א זיא ןיילא השעמ יד םגה ,לשמ ןופ הש

 ןעמ ןעק ריא ךרוד רעבָא ,טייקיניילק

 "ות ירבד יד ,לרעּפ ערעייט יד ןייטשראפ

 ןיא ןפרָאװעצ ןענעז סָאװ ,םילשמ יד .הר

 ,ןשינעפעשאב-רוטאנ עסיורג
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 "דמ ןוא ארמג רעד ןיא םירמאמ-הדגא יד
 רעד ןופ ןעגנופאש ענייפ ןענעז ,םישר
 ,רוטארעטיל-סקלָאפ רעשידיי רעקילָאמא
 טבורּפעג ןבָאה רעשרָאפ עטנרעלעג לייט
 -הדגא ענעדישראפ יד ןלייטרעדנאנופ
 ןעגנולײטּפא ענעדיישראפ ןיא םירמאמ
 -סיה (1 ףכאז עדנגלָאפ םורא ןעמענ ייז

 -עג סָאד ,סעדנעגעל ןוא ןטקאפ עשירָאט
 יד .ליפ רעייז הדגא רעד ןיא ןעמ טניפ
 ןגעו ו"נ ןיטג ארמג רעד ןיא תוישעמ

 "רב ןופ המחלמ רעד ןוא םילשורי ןברוח
 -ייצ ענעי ןופ תוישעמ עבלעז יד ,אבכוכ
 השעמה'רוּפס רעד .הכיא שרדמ ןיא ןט

 יאני ןגעו ו"ס ןישודק ארמג רעד ןיא
 ,םישורּפ יד ןגעק המחלמ ןייז ןוא ךלמה
 -.סיה ערעדנא ענעדישראפ יד ךיוא יו
 טנכייצראפ ןענעז סָאװ ,ןציטָאנ עשירָאט
 ןפרָאװעצ ןענעז ןוא תינעת תליגמ ןיא

 ,םישרדמ ןוא ארמג רעצנאג רעד רעביא
 -ָאטסיה עלופטרעוו ץלא ןענעז סָאד --

 ןסיורג א רעייז ןבָאה סָאװ ,תועידי עשיר
 -וצ ןעמ ןָאק ייז וצ ,טרעוו ןשירָאטסיה
 ,תודגא עשירָאטסיה ענעדישראפ ןענכער
 ןוא ארמג רעד ןיא ןאראפ ןענעז סָאװ
 םדא ןגעװ תודגא עלא יד .,שרדמ
 ערעדנא ןוא ונבר השמ ,תובא יד ,ןושארה
 -ראפ יד ךויא יו ,ןענָאזרעּפ עשירָאטסיה
 יד ,םיקידצ ךס א ןופ םיתפומ ענעדיש
 ןפָאלשעג זיא סָאװ ,לגעמה ינוח ןופ השעמ
 יערעדנא ןוא (ג"כ תינעת) רָאי 0

 זיא סע עכלעוו ןיא ,ס'השעמ-סקלָאפ (2
 רעפיט א ןטלאהאב טפָא ץנאג ןאראפ

 עטמיראב יד ןרעהעג ייז וצ .קנאדעג

 רעד ןיא אנח רב רב הבר ןופ תוישעמ
 "רעד ןרעוו סע ואוו ,ג"ע ארתב אבב ארמג

 ךעלנייועגמוא ןופ תואמזוג יד טלייצ

 "עדנא ןוא

 "דמ ןוא ארמג רעד ןיא ןלעטש עכעלנע ער

 ןיא תוישעמ סקלָאפ עקיזָאד יד ןגעוו .שר

 ייר א ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ארמג רעד

 סעקצאש עטנרעלעג יד ךרוד רעכיב
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 -סמ,,) ןאמלָאװ ,שטיוועזבוד ,("חתפמה,,)
 ןרעלקרעד וצ ךיז ןעימאב סָאװ ("הדגא ירת
 ייז ןיא זיא סָאװ ,ןיז םעד ןוא ןקנאדעג יד
 ןרעל עשילארָאמ-שיטע (3 .ןטלאהאב
 רעייז תודגא יד ןיא ןאראפ ןענעז עכלעזַא
 ,ךסומ-ירבד עלא יד םורא ןעמענ ייז ,ליפ

 -ןדיי ןופ קיטע יד טייטשאב ייז ןופ סָאװ

 ןוא סעכ ןגעק ןרעל יד ןענעז סָאד ,םוט
 .ךיז ,הקדצ ןבעג ףראד ןעמ זא ןוא ,הואג
 -כָאנ טשינ ,ןשנעמ וצ טוג ןטלאהראפ
 יד .סנגעמראפ ןוא דובכ ךָאנ ךיז ןגָאי
 ,עגארפ רעד ףיוא ןרעפטנע תודגא עקיזָאד
 -עג טלעטשעג םיאנת יד ךרוד זיא סָאװ

 :תובא יקרּפ ןופ קרּפ ןטייווצ ןיא ןרָאװ
 "?םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה הזיא;,
 סָאװ ,געוו רעטסכיילג רעד זיא רעכלעוו
 ייז ןוא ?ןלייווסיוא ךיז לָאז שנעמ רעד
 הישוע ןִמ ול תראפת איהש לכ., :ןרעפטנע

 סָאו ,ץלא ,"'םדאה ןמ ול תראפתו
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןייש שנעמ םעד טכאמ
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןייש ןוא ,טסבלעז ךיז
 יד ןענעז ,תובא יקרּפ ןיא ץוח א .ןשנעמ
 -ירבד ןוא ןרעל עשילארָאמ-שיטע עקיזָאד
 עלא רעביא ןפרָאװעגרעדנאנופ ךיוא רסומ
 סָאד ,טפאשגולק סנבעל (4 .הדגא ירמאמ
 יו ןזייוו סָאװ ,ןרעל ןוא רעטרעוו ןענעז
 עיפָאזָאליפ יד ,ןבעל ןיא ןריפ וצ ךיז יוזא
 עכלעזא ןרעהעג טרָאס םעד וצ .ןבעל ןופ

 -לייט ארמג רעד ןיא ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו

 ונייה, רעטרעװ יד טימ טנכייצאב לָאמ
 טלעװ יד טסייה סָאד ,"ישניא ירמאד
 (ב"צ אמק אבב) יוזא ןוא יוזא טגָאז

 רעד ןיא ןבירשעג ייז ןענעז ןטסייממא

 -אד ןיא סָאװ ,ךארּפש רעשיאעמארא

 ןופ ךארּפש-סגנאגמוא יד ןעוועג טלָאמ

 ןענעז רעטרעװ עכלעזא .,קלָאפ ןשידיי

 אצוג ךתתא, רעטרעוו:ךירּפש יד לשמל

 ןיילק זיא יורפ ןייד ביוא) "הל שוחלו ןוחג

 סָאד ,(ןייא ריא םיור ןוא ןייא ךיז גיוב

 -ירדינ טייטש יורפ ןייד וליפא זא ,טסייה

 ןעיורטראפ ריא וטספראד ,ריד ןופ רעק
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 -ָאזָאלימ-סנבעל טרָאס אזא .,ןכאז ענייד
 רימ ןעניפעג לשמ א טימ ןעמאזוצ עיפ
 רשאכ, קוסּפ ןפיוא 'ה תלהק שרדמ ןיא

 שנעמ רעד יו "ומא ןטבמ םדָא אצי
 סָאד ,ךיוב סרעטומ ןייז ןופ סיורא טייג
 ,אבינג ארומא רעד טגָאז ,((טעקאנ טסייה
 טָאה סָאװ ,סקופ א וצ ןכילגעג זיא סָאד זא
 ןופ טמיוצעגמורא ןטרָאגנייװ א ןענופעג
 א ןעוועג זיא םיוצ םעד ןיא .,ןטייז עלא
 טנעקעג טשינ טָאה סקופ רעד רעבָא ,ךָאל

 ,ןיירא ןטרָאג ןיא םיא ךרוד ןכירקכרודא
 רעד ,לָאמש וצ ןעוועג זיא ךָאל סָאד לייוו
 ,געט יירד טסאפעג רעבירעד טָאה סקופ

 ןענָאק ןוא רערעגָאמ ןרעוו לָאז רע ידכ
 ךילקריוו רע זיא געט יירד יד ךָאנ ,ןיירא
 טרָאד ךיז טָאה רע ןוא ןטרָאג ןיא ןיירא
 רע ןעוו רעבָא .ןביורטנייוו טימ ןסעגעגנָא
 םעד ךרוד סיורא קירוצ טלָאװעג טָאה
 ןסע םעד ךרוד זא ,ןעועג רע טָאה ,ךָאל

 קיד קירוצ רעדיוו רע זיא ןביורטנייו יד

 ,גנע-וצ רעדיוו זיא ךָאל סָאד ןוא ,ןרָאװעג
 ןטסאפ טזומעג רעבירעד טָאה סקופ רעד
 וצ רעגָאמ קירוצ ידכ ,געט יירד רעדיוו
 יוזא ,טרָאד ןופ סיורא ןענָאק וצ ןוא ןרעוו
 ןבעל ןטימ ,שרדמ רעד טגָאז ,ךיוא זיא
 ןעמ ןוא טשינרָאג טימ ןיירא טמוק ןעמ
 -ּפָא רעד וצ .טשינרָאג טימ קעווא טייג
 ,ראלקלָאפ ךיוא וצ לייט ןענעכער גנולייט
 -ָאזָאליפ ןוא קיטסימ (5 .תואופר ,תולוגס
 ןופ תודגא יד ןיא ךיז טניפעג סָאד .עיפ

 ןענעז יז רעבָא ,רעקיצניו ארמג רעד

 ינש קרּפ הגיגח הנשמ רעד ןיא .ןאראפ

 ףרעל עמייהעג ייוצ טנָאמרעד טרעוו

 ?"הבכרמ השעמ,, ןוא "תישארב השעמ,,

 השעמ, זא ,טרָאד טרעלקרע ארמג יד

 -.טנא רעד ןגעװ ןעמ טניימ "תישארב

 השעמ, ןוא ,טלעװ רעד ןופ גנואייטש

 ןיא .ןכאז עשילמיה ןגעוװ ןענעז "הבכרמ

 "עג טרעוו ארמג רעד ןיא רעטרע ערעדנא

 סָאװ ,'תומש, עקיליײה ןגעװ טדער
 "עג א ןעוועג טלָאמאד זיא סע זא ,טזייוו
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 ןופ םיקוסּפ ףיוא תושרד (6 .ערעל עמייה
 ןיא ןעגנושטייטנייא ןענעז סָאד .ך"נת
 "לייט .ך"נת ןופ םיקוסּפ ענעדיישראפ
 םעד טיול ןעגנושטייטנייא יד ןענעז לָאמ
 "עד טגָאז ארמג יד ןוא ,טשּפ ןכאפנייא

 -עי) ?וטושּפ ידימ אצוי ארקמ ןיא,, ףיור
 ןכאפנייא ןייז לכ םדוק טָאה קוסּפ רעד
 -ייטנייא יד ןענעז לָאמלייט ןוא ,(טשּפ

 רעד ,טסייה סָאד ,שרד יּפ לע ןעגנושט
 קוסּפ רעד זא ,ןזייוונָא ליוו הדגא-לעב
 ,קנאדעג א ךָאנ וצ ךיוא ןעוועג ןווכמ טָאה
 עקיזָאד יד ךיוא זא ,ןקרעמאב ףראד ןעמ
 הדגא ירמאמ יד ןופ גנולייטרעדנאנופ
 "נָא ןָאק ןעמ .עיונעג ץנאג ןייק טשינ זיא
 ,תודגא ןטרָאס ערעדנא ךָאנ ףיוא ןזייוו
 ןופ םינינע:טּפױה יד ןענעז סָאד רעבָא
 הדגא רעד ןגעוו ןעגנוניימ יד .תודגא יד
 םימכח עשידיי עסיורג יד ןשיװצ ןענעז
 -ראפ ןעוועג דומלת ןכָאנ ןטייצ יד ןיא
 ארמג רעד ןיא תודגא ךס א לייוו ,ןעדייש
 -רעדנואוו ןעמוקעגרָאפ ןענעז שרדמ ןוא
 ,לשמל ,יוזא .ךעלדנעטשראפנוא ןוא ךעל
 וניבר ,ארמג רעד ןופ שרפמ רעד טָאה

 -רָאי ןט12) "ן"במר רעד,, ,ןמחנ ןב השמ
 -למ,, חוכיו ןייז ןיא טרעלקרעד ,(טרעדנוה
 ,םיחלג עכעלטסירק יד טימ "הבוח תמח
 ןיא ןביולג וצ ביוחמ טשינ זיא ןעמ זא
 -רָאי ןט12) ם"במר רעד ךיוא .תודגא יד
 תוכלה "הקזחה די, ןייז ןיא (טרעדנוה

 :תודגא יד ןגעו טגָאז ב"י קרּפ םיכלמ
 ךיז ףראד ןעמ זא ,"רקיע םמישי אלו,

 ארזע-ןבא רעד .ןזָאלראפ טשינ ייז ףיוא

 המדקה רעד ןיא טגָאז (טרעדנוהרָאי ןט12)

 -רדמהו, זא ,הכיא תליגמ וצ שוריּפ םוצ

 םיקד ישמכ םהמ -- ,םישובלמכ םיש

 "גא יד ,םישרדמ יד) "םיקשכ םיבע םהמו

 ןיד ןענעז לייט ,םישובלמ יו ןענעז ,תוד

 קעז עקיד יוװ ןענעז לייט ןוא סנדייז יו

 -ראפ וצ ןטערטעגסיורא ןענעז ראפרעד

 -נעזרעּפ ערעטעּפש יד תודגא יד ןקידייט
 א רעייז ךיוא זיא הדגא יד ,ןטייקכעל
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 רעד ראפ תועידי ןופ לאווק רעקיטכיוו
 יד ןיא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ גנושרָאפ
 ןופ ראלקלָאפ ןשידיי םעד ,ןטייצ עטלא
 טָאה הדגא יד .ארמג רעד ןופ ןטייצ יד

 ףיוא סולפנייא ןלאסָאלָאק א טאהעג ךיוא
 -יולג ענעדישראפ ןופ גנודליבסיוא רעד
 ןיא ןסאמ-סקלָאפ עשידיי יד ייב ןעגנוב
 יד .,רָאי טנעזיוט עכעלטע ןופ ףיולראפ

 רעד טגָאז סע יװ -- ,ןעוועג זיא הדגא
 ענייה ךירנייה רעטכיד רעשטייד-שידיי
 רעד -- ,"יולה ןב הדוהי,, דיל ןייז ןיא
 עשידיי יד ןכלעו ןיא ,ןטרָאג-טסול
 ןייּפ ןיא טקיטייוװעגנָא ,המשנ-סקלָאפ

 גנאל תורוד טריצאּפש טָאה ןדייל ןוא
 ןוא טסייג ריא ךיז ןיא טּפאזעגנייא ןוא
 טָאה םוטנדיי-סקלָאפ םעד ראפ  .עיזעָאּפ
 "יידאב עטסקיטכיװ יד טאהעג הדגא יד
 ןענעז ילבב ארמג רעד ןופ תודגא יד .גנוט
 רעדנוזאב א ןיא ןרָאװעג טלעמאזעגפיונוצ
 עז רפס ןקיזָאד ןגעוו ;"בקעי ןיע,, רפס
 תודגא יד .,"בקעי ןיע,, טרָאװ-ךוז םייב
 -אזעגפיונוצ ןענעז ימלשורי דומלת ןופ

 רותפכ, םירפס יד ןיא ןרָאװעג טלעמ
 תודגא, ,(1109 םאדרעטסמא) "חרּפו
 רָאנ ,1863 ָאנליו ןענישרעד) "ימלשורי
 "ורי ןינב,, ןוא (םישורִיּפ טימ טפעה ןייא
 תודגא יד ץוח א .(1864 אשראוו) ?םילש
 יד ןאראפ ןענעז ימלשורי ןוא ילבב ןיא
 ,"םישרדמ,, ענעדיישראפ יד ןיא תודגא
 ."םישרדמ , טרָאװ-ךוז םייב עז ייז ןגעוו

 ךיוא ןענעז ךארּפש רעשידיי רעד ףיוא

 .תודגא יד ןרָאװעג טצעזעגרעביא לָאמליפ

 ףיוא תודגא יד ןופ גנולמאז עסיורג א

 רעטנאקאב רעד ןיא ןאראפ זיא שידיי

 םייב עז רעכלעוו ןגעוו ,"הניארו הניאצ,

 עטצעל יד ןיא ,"הניארו הניאצ,, טרָאװכוז

 "רעד תודגא לייט רעסיורג א זיא ןטייצ

 ("תודגא עשידיי יד,) שידיי ןיא ןעניש

 יד ,יקצינוואר .ח .י ןוא קילאיב .נ .ח ןופ

 ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד ןופ תודגא
 "-עדנא ןיא ךיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא
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 ןענעז הדגא רעד ןגעוו -- .ןכארּפש ער
 ךס א ןיא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג
 רעביא גנולדנאהּפָא עקיטכיוו א .,ןכארּפש
 ךרע, ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק הדגא רעד
 ערעטסנרע יד ןופ .טרָאּפָאּפאר ןופ "ןילמ
 -גא רעד ןגעוו ןעגנולדנאהּפָא טימ רעכיב
 :תויח ברה :ןענעכייצראפ וצ זיא הד
 "ובנ הרומ,, : לאמכָארק ;"דומלתה אובמ.,
 "ןישרודו רוד רוד, :סיוו ;"ןמזה יכ

 -ראפ וצ זיא קרעוו ערעיינ יד ןופ ,'ג קלח
 ןיא) "םיאנתה תודגא , :רעכאב ןענכייצ
 קרעװ ערעדנא יד ךיוא יו (שיאערבעה
 סע ,םיארומא יד ןופ תודגא יד ןגעוו ענייז
 םירפס ערעדנא ליפ ךָאנ ןאראפ ןענעז
 ןיא רָאנ טשינ ,הדגא ןגעוו רעכיב ןוא
 -ארּפש ערעדנא ןיא ךיוא רָאנ ,שיאערבעה
 זיא הדגא רעד ןופ גנולמאז עסיורג א .ןכ

 רפס,, יקצינוואר-קילאיב ןופ ןענישרעד
 ."הרגאה

 -לֵא רעד ןופ ןעמָאנ לארׂשי !רדונא
 -קָאדָאטרָא ןופ עיצאזינאגרָא רעכעלטלעוו
 -ראפ וצ זיא ליצ ריא סָאװ ,ןדיי עשיס
 ,טייקשידיי עזעיגילער-םורפ סָאד ןקרַאטש

 ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא טעדנירגעג
 1912 רָאי ןויס ןיא ץיווָאטאק טָאטש רעד

 "וגא רעד ןופ רעריפ עטשרע יד .(ב"ערת)
 -ָאלָאס םייח יבר ןעוועג ןענעז לארשי תד

 -ייא קחצי יבר ,(קסירב ןיא בר) קישטייוו
 -גסיוו ןשירָאטסיה ןופ רבחמ) יולה קיז
 ("םינושארה תורוד, רפס ןכעלטפאש
 -רא רעד ןופ בר) רעיורב המלש ,רד ברה
 ,(טרופקנארפ ןיא עדניימעג רעשיסקָאדָאט
 שדוח ג"ּפרת רָאי ןיא .םייהנעזָאר בקעי
 -גָאק רעד ןיוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא לולא
 ןעמָאנ ןטימ ,לארשי-תדוגא רעד ןופ סערג
 ןענעז סערגנָאק םעד ךָאנ ,"הלודג היסנכ,

 ןופ ןעגנולײטּפא-סעדנאל ןרָאװעג ןפאשעג
 -עמא-ןופצ ,ןליױּפ ןיא עיצאזינאגרָא רעד
 -עמור ,איװטָאל .,ָאטיל ,דנאלגנע ,אקיר
 -ָאכעשט ,ץייווש ,דנאלָאה ,עיגלעב ,עיג
 ךיוא ןענעז סע .ךיירקנארפ ,עיקאווָאלס

 16 רוגא--לארשי תדוגא

 ןופ ןעגנולײטּפָא עכעלדנגוי ןענַאטשטנַא
 יריעצ, ןעמָאנ ץטימ עיצאזינאגרָא רעד
 יּפָא רעטייברא ךיוא ןוא ,"לארשי תדוגא
 ןוא ,"לארשי תדוגא ילעוּפ,, ןעגנולייט
 תונב, ןעיורפ ראפ גנולײטּפא ןא ךיוא
 טלאה לארשי תדוגא יד ,"לארשי תדוגא
 דומלת ענעגייא רעדנעל ייר א ןיא סיוא
 "ןירערעל ןוא ךעלדיימ ראפ ןלוש ,תורות
 ךיוא טָאה לארשי תדוגא יד .סמויראנימעס
 ןענרעל וצ ."ימוי ףד,, םעד טרימאלקָארּפ
 טוט "הדוגא ,, יד .אומג טאלב א גָאט ןדעי

 ריא ןוא ,לארשי ץרא ןיא טייברא ךיוא
 רעד ןיא זיא ןיוועל ריאמ קחצי 'ר רעריפ
 ."לארשי,, ןופ גנוריגער

 ןייאראפ) םירבעה םירפוסה תדונא
 -נירגעג .(רעלעטשטפירש עשיאערבעה ןופ
 ַא'ּפרת רָאי ןיא לארשי ץרא ןיא טעד

 ךיא טריטסיזקע ןייאראפ םייב ,(1921)
 זיא רעכלעוו ,בולק-ןעּפ רעשיאערבעה א
 -"ןעּפ,} רעכעלטלעוולא רעד ןופ לייט א

 טשרעוצ טָאה ןייאראפ רעד .עיצאזינאגרָא
 -גכָאװ יד ןאגרָא ןייז סלא ןבעגעגסיורא

 יד 1929 רָאי ןופ ןוא "םיבותכ,, טפירש

 ,"םינזאמ,

 ,"םינבר , עז -- םינברה תדונא

 לטיּפאק ילשמ רפס ןיא הקי ןב רונַא
 ,רעטרעוו ייר עצנאג א טכארבעג ןרעוו 'ל

 "עג טרעװ לטיּפאק ןופ ביוהנָא ןיא ןוא
 הקי ןב רוגא ירבד,, ןענעז סָאד זא ,טגָאז

 ,הקי ןב רוגא ןופ רעטרעוו יד) "אשמה
 ('ה אראו) אמוחנת שרדמ רעד .(אשמה
 ןב רוגא, ןעמָאנ םעד טימ זא טגָאז
 -לעוו ,ךלמה המלש ךיוא ןעמ טניימ "הקי
 "אק ערעדנא יד ךיוא ןבירשעג טָאה רעכ
 "לאה עטנרעלעג לייט ,ילשמ ןופ ךעלטיּפ
 ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא סָאד זא ,ט
 -ייצ עטלא רָאג יד ןיא רעביירש-םילשמ א
 יוזא זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע ,ןט
 "רעד טרעוו ה"כ תישארב שמוח ןיא יו
 ןופ רעטָאפ-רוא רעד ,לאעמשי זא טלייצ
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 ןוז א טאהעג טָאה ,םיטבש עשיבארא יד
 אשמה הקי ןב רוגָא זא ,ךעלגעמ זיא ,אשמ
 ןשיבארא בלאה םענעי ןופ טמאטשעג טָאה
 א טדערעג ךיוא טָאה סָאװ ,טבש
 ענייז ןוא שיאערבעה וצ ךעלנע ךארּפש
 -עג ןעמונעגניירא ןענעז רעטרעוװכירּפש
 "רָאט רעטנרעלעג רעד ,"ילשמ,, ןיא ןרָאװ
 לטיפַאק עקיזָאד סָאד זא ,טלַאה רענישט
 "רעוו יד ןוא ,םודא דנאל ןופ טמאטש יל
 -רעוו לסיבא ןענָאמרעד לטיפאק ןיא רעט
 "ראפ ךיוא זיא סָאװ ,בויא רפס ןופ רעט
 "עז ןוא םודא ימכח יד ךרוד ןרָאװעג טסאפ
 םודא רעטלא רעד ןופ ביילברעביא ןא ןענ
 לטיּפאק ןקיזָאד םעד ןיא --- .רוטארעטיל

 -אבמוא רעד ףיוא הקי ןב רוגָא ןָא טזייוו
 טימ ךיילגראפ ןיא שנעמ ןופ טייקנפלָאה
 רע .ןטפערק-רוטאנ ןוא טייקכעלטעג רעד

 חור ףסא ימ דריו םימש הלע ימ,, ;טגָאז
 למיה ןיא ףיורא זיא רעו) ??וינפחב

 "ייז ןיא טָאה רעוו ,קירוצ ּפָארא זיא ןוא
 ךיוא זיא ָאד (?טניו טלמאזעג טנעה ענ
 "רע-סנבעל ןופ טרָאװ עגולק סָאד ןאראפ

 ינפירטה יל ןתת לא רשעו שאר,, :גנוראפ
 ןוא טייקמירא טשינ רימ ביג) "יקח םחל
 ,(טיורב ןיימ רָאנ רימ ביג ,םוטכייר טשינ
 ןזיוועגנָא ךיוא זיא לטיּפאק ןבלעז ןיא
 "יסיילפ ןוא גנונדרָא רענייפ רעד ףיוא
 -פעשאב-ךעלמערעוו עניילק יד ייב טייק
 טנכייצ ללכב .ןקירעשייה ,ןבלימ יד ,ןשינ
 "ולק טימ לטיּפאק עקיזָאד סָאד ךיוא ךיז
 ןוא רוטאנ רעד ןופ ןעמונעג ,רעטרעוו עג

 ,ןבעל

 -שידיי ,(1847-1878) סיירג ראלינא
 ןברָאטשעג .,ןירעלעטשטפירש עשילגנע
 עריא .,רָאי 21 ןופ רעטלע ןיא ,גנוי רעייז
 "םיסונא, ןופ טמאטשעג ןבָאה ןרעטלע
 ןענעז עליימאפ רעד ןיא ,לאגוטרָאּפ ןופ
 ןופ תונורכז עקירעיורט יד ןבילבראפ
 ,לַאגוטרָאּפ ןיא ןטייצ עקידארומ ענעי

 -ראפ ךיז טזומעג ןבָאה סעדייז עריא ןעוו
 -ּפָא םייהעג ןיא ןוא ןטסירק ראפ ןלעטש

 108 םפירגא---רליגא

 ןופ טנורג ןפיוא .הנומא עשידיי יד ןטיה
 "אט עגנוי יד טָאה תונורכז עקיזָאד יד
 ןיא ןבירשעגנָא ראליגא סיירג עלופטנאל
 יהד,, גנולייצרעד עטמיראב ריא שילגנע
 -עצ ןופ לָאט רעד) "?סראדעס וװָא ליעוו
 -רעביא רעטעּפש זיא סָאװ ,(רעמיוברעד
 ןוא ,ןכארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזעג

 "ךירפ .ש .א ןופ שיאערבעה ןיא ךיוא
 , גנולייצרעד רעד ןיא ,"םיזרא קמע,, גרעב
 יד ןופ שפנ תריסמ יד טרעדלישעג טרעוו

 ראפ טהעפּפָאעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיסונא
 ראליגא סיירג .עיגילער רעשידיי רעד
 "נא ייר א ךָאנ שילגנע ןיא ןבירשעג טָאה
 ךיוא ןוא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ערעד

 יד) "לעארזיא וװָא ןעמיוו יהד, ךוב א
 -לַאטשעג ןוא רעדליב ,לארשי ןופ ןעיורפ
 טָאה יז .ך"נת ןיא ןעיורפ עשידיי ןופ ןט
 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג,, א ןבירשעג ךיוא

 "רעד ןענעז קרעװ עריא עלא .,"דנאלגנע
 -מאז א ןיא 1861 רָאי ןָאדנָאל ןיא ןעניש
 רעשילגנע רעד .רעדנעב 8 ןופ גנול
 "ָאר רעשירָאטסיה ןוא רעלעטשטפירש
 ןייז ןיא טָאה טָאקס רעטלַאװ טסינאמ
 "ץָאהנאווייא ,, גנולייצרעד רעשירָאטסיה
 ןייז ראפ ּפיט סלא ראליגא סיירג ןעמונעג
 ,הקבר ןידלעה רעשידיי רעטריזילאעדיא

 "םזינויצ,/ עז --- עשידיי ,ץנעגנא

 "טפַאשטריװדנַאל, עז -- עימָאנַארנַא

 -ידיי ,(אפירגא ךיוא ךלמה סּפירנא
 ןברוח ןראפ טייצ רעד ןיא גינעק רעש
 -עג םיא טָאה ןעמ :שדקמה תיב ןט2 ןופ

 םיא ידכ ,"רעטשרע רעד סּפירגא,, ןפור
 ספירגא, ,ןוז ןייז ןופ ןדיישוצרעטנוא
 "עג ןריובעג זיא סּפירגא ."רעטייווצ רעד
 רעמונעגנָא רעד ראפ רָאי 10 ןרָאװ
 ןראפ רָאי 80 טסייה סָאד ,גנונכער-טייצ
 סּפירגַא -- .שדקמה תיב ןט2 ןוס ןברוח
 עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ךלמה
 ןשידי םייב ןעװעג זיא סָאװ ,םיכלמ
 ןוא הנשמ ייר רעצנאג א ןופ --- .קלָאפ



109 

 ןדיי יד ךיוא זא ,ןעז וצ זיא רעטרע-ארמג
 "נא וצ עיטאּפמיס טימ ןגיוצאב ךיז ןבָאה
 ןופ טמאטשעג טָאה רע םגה ,ךלמה סּפיר
 ןיא .עליימאפ-סודרוה רעטסאהראפ רעד
 טלייצרעד טרעוו יז קרּפ הטוס הנשמ רעד

 רָאי-הטימש ןופ ףוס םוצ טָאה סּפירגַא זא

 | רעד ןיא השרפ יד םילשורי ןיא טנעיילעג
 -צמ עלא יד טגָאזעג טרעוו סע ואוו ,הרות
 ןעוו ,ןייז םייקמ ףראד ךלמ א סָאװ ,תוו
 לכות אל, קוסּפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע
 טשינ טסלָאז וד) "רז שיא ךילע תתל

 (שנעמ ןדמערפ א ךלמ א ראפ ןכאמ
 -רעד ךיז טָאה רע לייוו ,טנייוועג רע טָאה
 -םירג רעד ןופ ּפָא טמַאטש רע זַא ,טנָאמ
 -כח עשידיי יד רעבָא .םודא ןופ עילימאפ

 : טגָאזעג ןוא טסיירטעג םיא ןבָאה םימ
 (רעדורב רעזנוא טזיב וד) ?התא וניחא;
 -עג רע טָאה טייז רערעדנא רעד ןופ לייוו

 ,עילימאפ םיאנומשח רעד ןופ טמאטש
 ןדירפוצ טשינ ןענעז םימכח לייט רעבָא
 ,ארמג יד טרָאד טגָאז --- ,ןופרעד ןעוועג
 הפינח א םעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז לייוו ---
 "וכב הנשמ רעד ןיא --- .ךלמה סּפירגא וצ
 ךלמה סּפירגא זא ,טלייצרעד טרעוו 'ג םיר

 םירוכיב ןופ הוצמ יד ןעוועג םייקמ טָאה
 עטשרע יד שדקמה תיב ןיא ןגניירב)
 -עג זיא רע םגה ןוא ,(ןטכורפ ןוא האובת
 ןגָארטעג ןיילא ךָאד רע טָאה ,ךלמ ןעוו

 -יב יד טימ שיוק םעד לסקא ענייז ףיוא
 ןופ טפאשרעה עכעלגינעק יד -- .םירוכ

 טשינ טָאה לארשי-ץרא רעביא סּפירגא
 רעבָא ,רָאי יירד ןצנאגניא ,טרעיודעג גנאל

 רעצרוק רעקיזָאד רעד ןופ ףיולראפ ןיא

 "ורי ןעלגנירמורא טזָאלעג רע טָאה טייצ

 ,רעיומ-גנוטסעפ רעקראטש א טימ םילש

 סָאװ ,"רעיומ עטירד, ענעפורעג-יוזא יד

 סּפירגַא .ןרָאװעג טקידנעעג טינ רעבָא זיא

 טימ טפאשדניירפ-דנוב א ןסָאלשעג טָאה

 -גא ןוא עיזא ןיא םיכלמ ייר רעצנאג א

 "עג זיא סָאד .רעדנעל עקידתונכש ערעד

 טניימ ןעמ ;ןקעוװצ עשיטילָאּפ בילוצ ןעוו

 100 ספירגא-

 םיור זא ,ןעזעגסיוארָאפ טָאה סּפירגא זא
 -ץרא ןטכענקראפ ןצנאגניא ןלעװ טעװ
 "עגוצ ךיז רעבירעד טָאה רע ןוא לארשי
 "גנוטסעפ יד ןלעטשפיוא ךרוד --- ,טיירג
 -דניירפ יד ךרוד ןוא םילשורי םורא רעיומ
 ,םיכלמ ערענעלק ערעדנא יד טימ טפַאש
 ןגעק המחלמ רעדנדיישטנא ןא וצ --

 ךָאנ ,44 רָאי ןיא ,גנולצולּפ רעבָא ,םיור
 טָאטש רעד ןיא גנולייווראפ רעסיורג א
 לארשי-ץרא ןיא םי םייב (עראזעצ) ןירסיק

 -לעז ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק ספירגא זיא
 ,גנונימ א ןאראפ .ןברָאטשעג גָאט ןב
 םיא ןבָאה טייל-רעטילימ עשימיור זא
 -כרוד ןענָאק טשינ לָאז רע ידכ ,טמסראפ
 ןגעק רענעלּפ-סגנואיירפאב ענייז ןריפ

 א ןזָאלעגרעביא טָאה סּפירגא --- .םיור
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןט2 םעד סּפירגא ,ןֹוז

 לארשייץרא ןיא רעשרעה רעטצעל רעד

 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ ןייז ןיא ןוא
 ,רעטכעט יירד ךיוא יוװ ,םילשורי ןברוח
 ןרָאװעג זיא אקינערעב ייז ןופ ענייא סָאװ
 "עּפש םעד טימ עביל ריא ךרוד טנאקאב

 רערעבָארע טעד ,רעזייק ןשימיור ןקידרעט
 ןענעז סּפירגא ןופ ,סוטיט ,םילשורי ןופ
 סע עכלעוו ףיוא ,תועבטמ ךיוא ןבילבעג
 "ירג רעד ןיא ןטפירשפיוא ןאראפ ןענעז
 "גא גינעק רעסיורג רעד,, :ךארּפש רעשיכ

 ."רעזייק ןופ טניירפ רעד סַאּפיר

 רעד .(אּפירגא) סוילוי סוקראמ סּפירנַא
 "-שייץרא ןיא רעשרעה רעשידיי רעטצעל

 רעד סּפירגא;, ןעמָאנ ןטימ טנאקאב ,לאר
 ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ ןייז ןיא ."רעט-2
 רעד ןוא ןדיי ןשיוצ המחלמ עסיורג יד
 "עג ךיז טָאה סָאװ ,עירעּפמיא רעשימיור
 ןופ ןוא םילשורי ןופ ןברוח ןטימ טקידנע
 זיא סּפירגא ,70 רָאי ןיא שדקמה תיב ןט2
 םעד סּפירגא גינעק ןופ ןוז רעד ןעוועג
 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןוא ,ןטשרע
 ןיא גנוהיצרעד ןייז ןעמוקאב טָאה רע 7
 "עג ןיא גינעק רעד רעטָאפ רעד ןעוו .םיור
 ןעוועג סּפירגא זיא ,44 רָאי ןיא ןברָאטש
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 ספירגא ןעו .ןראפרעדמוא ןוא גנוי
 םעד ןעמוקאב רע טָאה ,ןסקאוועגפיוא זיא
 ,לארשי ץרא ןופ טשינ רעבָא ,גינעק לטיט
 ןדריה רבע ןיא ןדנעגעג ייר א ןופ רָאנ
 -ץרא-ןופצ ןופ לייט א ךיוא ךָאנרעד ןוא
 ערעדנא ןוא הירבט טָאטש יד יװ ,לארשי
 ןייז יו טקנוּפ טָאה סּפירגא ,םורא טעטש

 ןטיהוצּפָא ךעלטנפע טימאב ךיז רעטָאפ
 ןיימעגלַא םיא רעבָא .עיגילער עשידיי יד
 "עג זיא ןוא ןדיי ןופ טייוו ןעוועג רע זיא
 זיא רע ;ןבעל ןשימיור םוצ רעטנענ ןעוו
 ןיא םיור ןופ טייז רעד ףיוא ןענאטשעג
 זיא ןטייצ ענייז ןיא ,ןדיי ןגעק ףמאק םעד

 -פיוא רעד םילשורי ןיא ןכָארבעגסיױא סע
 ןגייק ןדיי עטקירדרעטנוא יד ןופ דנאטש
 -יור רעד ןעוו .טפאשרעה רעשימיור רעד
 -ידרעטעּפש ןוא רעריפ-רעטילימ רעשימ

 ןוא (סוניסּפסא) ןאיזאּפסעװ רעזייק רעק
 טפמעקעג ןבָאה סוטיט ןוז ןייז רעטעּפש
 טָאה ,לארשי-ץרא טרעבָארעד ךָאנרעד ןוא

 רעד ןופ טניירפ רעיירטעג סלא ,סּפירגא
 טימ ןפלָאהעג ייז ,עירעּפמיא רעשימיור
 ןיא ,רעדירב ענייז ןקירדאב וצ רעטילימ
 סּפירגא טגעלפ המחלמ רעד ןופ טייצ רעד
 ,ןדיייד וצ סעדער טימ ןטערטסיורא ךיוא
 ןשימיור םעד ןבעג רעטנוא ךיז ןלָאז ייז זא
 ןברוח םעד ןוא המחלמ רעד ךָאנ .רעטילימ
 "עג טיוט ןייז זיב ספירגא זיא םילשורי

 ןדנעגעג עכעלטע יד ןופ גינעק רעד ןבילב
 ןענעז סע ןוא ,ןונבל ןוא ןדריה רבע ןיא
 ףיוא .תועבטמ ךיוא םיא ןופ ןבילבעג
 יד טצירקעגסיוא ןַארַאפ ןענעז סע עכלעוו
 ןורינ) םירסיק עשימיור יד ןופ רעדליב
 "-גא (ןאיצימָאד ןוא סוטיט ,סוניסּפסא
 ןיא ךילניישראוו ןברָאטשעג זיא טּפיר
 -טייצ רענעמונעגנָא רעד ןופ 90 רָאי םעד
 ,גנונכער

 ךארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא תרנא
 -עג רימ ןוא ,"ווירב, א "תרגא., טסייה
 יד ןיא טשרע טרָאװ עקיזָאד סָאד ןעניפ
 -תליגמ ןיא ,םירפס-ך"נת עקידרעטעּפש
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 הימחנ ('ט רתסא ,"םירוּפה תרגא,,) רתסא
 םימיה ירבד ןוא ("ףסא לא תרגא,,) 'ב
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עכלעוו ,'ל 'ב

 "נוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ןטייצ יד
 (סרּפ) עיסרעּפ ןופ טפאשרעה רעד רעט
 -לטימ ןופ ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא --
 יר עצנאג א ןענישרעד ןענעז רעטלא
 ןופ לייט ,"תרגא, ןעמָאנ ןטימ םירפס
 "עז לייט ןוא ,"ווירב., ןעוועג ןענעז ייז
 סָאד ןוא ,םירפס ערענעלק ןעוועג ןענ
 גנוטיידאב יד טאהעג טָאה "תרגא ,, טרָאװ
 -- .סרטנוק רעדָא ?רושָארב, א ןופ

 -לָאפ ןענעז קיטכיוו ןוא טמיראב רעייז

 : "תרגא, ןעמָאנ ןטימ םירפס עדנעג
 זיא סָאװ ,"ןואג ארירש ברד תרגא , (
 ןואג ןסיורג םעד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג
 רעקיזָאד רעד ;ארירש בר לבב ןיא
 גנוטיידאב עלַאסָאלָאק א טָאה "ווירב,

 "עג רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד ראפ
 ם"במר ןופ "ןמית תרגא, (2 :עטכיש
 ,םבמר ןופ "תורגא , ערעדנא יד ללכב ןוא
 רעשידיי רעד ןיא קילב א זדנוא ןביג סָאװ
 "עב תוגא, (2 ;ןטייצ ענעי ןופ עטכישעג

 ;סומינולק ןב סומינולק יבר ןופ "םייח יל
 ערעדנא ךיוא יו ?הבושתה תרגא , 4
 -גא, ןעמָאנ ןטימ םירפס עקידרעטעּפש
 רימ ןביג םירפס עלא יד ןגעוו -- ,"תר
 .רפס ןדעי ןופ רבחמ ןופ ןעמָאנ םייב
 "ןואג ארירש ברד תרגא, ןגעוו לשמל
 יוזא ןוא ,"ןואג ארירש,, טרָאװ-ךוז םייב

 ,רדסכ

 ןעמָאנ רעד זיא סָאד הכהא רב אדא
 טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,םיארומא ייווצ ןופ
 רב אדא בר רעטשרע רעד ,ארמג רעד ןיא
 "ייוצ ןיא לבב ןיא טבעלעג טָאה ,הבהא
 -רָאי ןטירד ןיא) םיארומא יד ןופ רוד ןט
 ,גנאל טבעלעג טָאה אדא בר .(טרעדנוה
 ןעמ ןעוו זא ,טגָאז 'כ תינעת ארמג יד ןוא
 רע סָאװ טימ ןאדא בר טגערפעג טָאה
 טָאה ,םימי תכירא וצ ןעוועג הכוז טָאה
 לָאמנייק ךיז טָאה רע זא ,טרעפטנעעג רע
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 רע ןוא בוטש ןייז ןיא טרעזייבעג טשינ
 -מוא םעד טימ טיירפעג טשינ ךיז טָאה
 ןטיװצ א ןעשעג זיא סָאװ קילג

 טרעװ 'כ תינעת ארמג רעבלעזרעד ןיא

 ןפראדעב טָאה ןעמ ןעוו זא ,טלייצרעד
 טָאה סָאװ, בוטש ןופ ןכַאז ןעמענסיורא
 טרָאד ןעמ טָאה ,ןלאפנייא םייב ןטלאהעג
 זא ,רעכיז קידנעייז ,ןאדא בר ןעמונעגטימ

 רעד טעוװ ָאד טרָאד זיא רע יו גנאל יוזא
 רעטייווצ רעד --- .ןעשעג טשינרָאג בוטש
 ןיא טבעלעג ךיוא טָאה הבהא רב אדא בר
 רוד ןט4 ןיא ,רעטעּפש ךס א רעבָא לבב
 דימלת א ןעוועג זיא רע .םיארומא יד ןופ

 ,אבר ארומא ןופ

 "ידי עטלא יד ןיא הֿפוקת סיַאדא
 רעד ןופ ןטייצ יד ךָאנ ןיוש ,םירפס עש
 ןעגנוטסעמ ייוצ טכארבעג ןרעוו ,ארמג
 "המחה תנש.;, רָאי-ןוז ןופ גנעל רעד ןופ
 םעד ןלעטשוצסעפ ידכ קיטיונ זיא סָאװ

 רָאי ןופ גנעל ןייא .ראדנעלאק ןשידיי
 עקיזָאד יד ןוא ,העש 6 טימ געט 265 זיא
 -ומש תפוקת,, ןעמ טפור רָאידןוז ןופ גנעל

 טלעטשעגטסעפ ןבָאה לָאז יז לייוו ,"לא

 יד .לאומש ארומא םעד ךרוד ןרָאװעג

 5 טימ געט 265 רָאנ זיא גנעל עטייווצ

 -עצ טרעוו העש א) םיקלח 997 טימ העש

 םיעגר 48 ןוא ("םיקלח,, 1080 ףיוא טלייט

 716 ןיא טלײטעצ טרעװ קלח רעדעי)

 גנונכער רעקיזָאד רעד טיול .,(?םיעגר,

 רָאי 19 ןופ ףיולראפ יױא זא ,סיוא טמוק

 ,("הנש ט"י רוזחמ,, ןפורעג טרעוו סָאד)

 -ָאי-רוביע 7 ןאראפ ןענעז סע עכלעוו ןיא

 ?ףָאי-ןוז, סָאד סיוא ךיז טכיילג ,ןר

 רָא-הנבל םעד טימ ("המחה תנש.;)

 -ייוצ ןקיזָאד םעד טָא ,("הנבלה תנש;;)

 -יטכיר עקאט זיא רעכלעוו ,גנונכער ןט

 ןעמ טפור ,גנעל רעטשרע רעד ןופ רעק

 אדא בר תפוקת,, םירפס עטלא ענעי ןיא

 טָאה אדא בר זא ,טסייה סָאד ,"הבהא רב

 סָאװ ,רעטשרע רעד .ןענופעג גנונכער םעד

 114 טאדא---חפוקת סאדא

 רב אדא בר תפוקת,, עקיזָאד יד טנָאמרעד
 אישנה אייח רב םהרבא יבר זיא "הבהא
 בייהנָא ןיא ,'רובעה רפס, ןייז ןיא
 ןעוועג זיא סע רעו ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ
 זיא הבהא רב אדא בר רעקיזָאד רעד
 זא ,ןעמ טניימ ךעלנייוועג .ןגָאז וצ רעווש

 םיארומא ייוצ יד ןופ רענייא זיא סָאד

 רעבָא .ארמג רעד ןופ הבהא רב אדא בר
 -אלס יו עטנרעלעג עשידיי ייר עצנאג א
 סעלעניּפ ,"םימשה תודלות,, ןיא יקסמינ
 ןיא ןייטשנרָאב ,"?הרות לש הכרד,, ןיא
 -יב-למאז יד ןיא ןעגנושרָאפ רוביע ענייז
 -יימ רעייז סיורא ןגָאז "הפוקתח,, רעכ
 "עגפיוא זיא ?אדא בר תפוקת,, יד זא ,גנונ
 ,ארמג רעד ךָאנ ןטייצ יד ןיא טשרע ןעמוק
 ךיז טציטש "אדא בר תפוקת. רעד ףיוא
 ,חול רעשידיי רעקיטנייה רעצנאג רעזנוא

 -רָאי ןט16 ןיא דמושמ לַאכימ םאדא
 ;ךיריצ ןיא ,ץייוש רעד ןיא טרעדנוה

 רעשידיי רעד ףיוא רעצעזרעביא רעטשרע
 יד ןוא תורוטפה טימ שמוח ןופ ךארּפש

 טָאטש רעד ןיא טקורדעג ,תוליגמ-שמח

 -עג עטשרע יד זיא סָאד ;1544 ץנאטסנָאק

 ,שידיי ףיוא גנוצעזרעביא-הרות עטקווד
 "נָאק יד,, ןעמָאנ ןטימ טנאקאב זיא יז ןוא

 ךיוא טָאה םאדא לאכימ ,"לביב רעצנאטס

 ןשירָאטסיה םעד שידיי ףיוא טצעזרעביא

 ןטשרע םוצ טקורדעג) ?ןופיסוי רפס,

 רעטעּפש ןזיא סָאװ ,1546 ךיריצ לָאמ

 רעייז ןעוועג זיא ןוא לָאמ ליפ ןענישרעד

 ,ןסאמ-סקלָאפ עשידיי יד ייב טיירּפשראפ

 ךיוא ןוא "שטייד,, שידיי ןָא טפור םאדא

 -טלא יד זיא ךארּפש ןייז ;"זנכשא ןושל,

 המדקה רעד ןופ ףוס םוצ .ךארּפש עשידיי

 םאדא טגנערב גנוצעזרעביא-שמוח רעד וצ

 םעד ןופ םיללכ עשיטאמארג עכעלטע

 ךוב-רעטרעוו ןשידיי-שיאערבעה ןטשרע
 -- .לשנא יבר ןופ "הנשמה תכבכרמ;

 ,שידיי ףיוא טצעזרעביא ךיוא טָאה םאדא

 ,(1548 ץנאטסנָאק) םינושאר םיאיבנ יד
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 -לא יד ןיא ןעוועג זיא יצ ןטַאקָאװדַא
 אזא לארשייץרא ןיא ןטייצ עשידיי עט
 יד ןיא ?רוטאקָאװדא,, יו גנוקיטפעשאב
 ןשנעמ טסײה סָאד ,ןטכירעג עשידיי
 "ידייטראפ סלא ןטערטסיורא ןלָאז סָאװ

 א זיא סָאד ,רערעלקרע-תונעט ןוא רעק
 וצ רעווש זיא סע רעכלעוו ףיוא ,עגארפ
 יקרּפ ןיא ,רעפטנע ןטמיטשאב א ןבעג

 -לעוו) יאבט ןב הדוהי טגָאז יא קרּפ תובא
 רָאי 150 רעביא טבעלעג טָאה רעכ
 וצ (שדקמה תיב ןטייווצ ןופ ןברוח ןראפ
 יכרועכ םכימצע ושעת לא,, םידימלת יד
 -עג לייט ךרוד טרעוװו סע ןוא ,"םינידה
 טלָאז ריא , :רע טניימ סָאד זא ,טשטייט
 ,ןיד ךרוע,,) ?ןטאקָאוװדא יד יװ ןייז טשינ
 יצ טשינ ןקוק סָאװ ,('םיניידה יכרוע
 רָאנ ,טכערעגמוא וצ טכערעג זיא רענייא
 ןטלאה םעד טימ ,ייז טלָאצאב סע רע

 טשינ זיא שטייט רעקיזָאד רעד רעבָא .ייז
 ו"ּפ תובותכ ארמג רעד ןופ .רערעכיז ןייק
 יכרוע, טרָאװ םעד טימ זא ,סיוא טזייוו

 רעד ןיא ,ןטַאקָאװדַא ָאי ןעמ טניימ ?םיניידה
 עשיכירג יד ךיוא ריֿפ ןעניפעג ארמג
 סלא "טילקרּפ ,, ןוא "רוגינס,, ןקירדסיוא

 םירפס עקידרעטעּפש יד ןיא ,ןטאקָאװדא
 -תיב ןשידיי םייב טאקָאװדא רעד טרעוו
 רעד רעדָא ?ררוב, רעד ןפורעגנָא ןיד
 ןדיי ןעוו ,ןגָאװצ רעווש זיא סע ."ןעוט;
 -ץּפָאריײא יד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז

 -ָאודא סלא ןטערטעגפיוא רעדנעל עשיא
 -יג רעטנרעלעג רעד .ןטכירעג ןיא ןטאק

 "רע ןופ עטכישעג ,, ךוב ןייז ןיא ןאמרעד

 שיאערבעה ףיוא) "ןדיי ייב ןזעוו-סגנוהיצ

 ףיוא ןוא "םייחהו הרותה,, טצעזעגרעביא

 -כישעג-רוטלוק עשידיי,, ,ףיטש ןופ שידיי

 טגנערב ףניפ לטיּפאק לייט רעטירד ("עט
 ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא ןיוש זא

 ןיא ןטאקָאוװדא סלא ןדיי ןעמונעג ןטסירק

 םעד ךרוד ןבָאה ןדיי יד לייוו ,ןטכירעג יד

 םילוּפלּפ ןופ תופירח יד ןוא ןענרעל-ארמג
 רע .,וצרעד ןטייקיאייפ ןברָאװרעד ךיז

 116 טודא--ןטַאקָאוודא

 ה"מ ןמיס "ינשה טוח,, רפס ןופ טגניירב
 תאכרעב ץילמ,, א זיא סָאװ ,דיי א ןגעוו
 דעב ץילהל תאז אוה ותנמואו םייוג לש
 עשייוג יד ןיא טאקָאװדא) "םייוגו ידוי
 -ראפ וצ ךאפ ןייז זיא סָאד ןוא ןטכירעג
 ןיא ,רעטעּפש ,(םייוג ןוא ןדיי ןקידייט
 ןט19 ןופ בױהנָא ןוא ןט18 ןופ עדנע
 ןעז ןָא ןיוש רימ ןביוה רעטרעדנוהרָאי
 -נאג א ןיא ןטאקָאװדא עשידיי לעיציפָא
 טשרעוצ ,אּפָאריײא ןיא רעדנעל ייר רעצ

 ,דנאלגנע ןיא רעכָאנ ןוא ךיירקנארפ ןיא
 ןיא ךָאנרעד ןוא ,ךיירטסע ,דנאלשטייד
 .רעדנעל עלַא

 תונכש ןיא דנאל א ןופ ןעמָאנ םודא
 ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא ,לארשי-ץרא ןופ
 -ייצ יד ןיא ,רעטעּפש סָאװטע וליפא ןוא

 קלָאפ סָאד ךיוא ,שדקמה:תיב ןט2 ןופ ןט
 "אב ןטײצ עטלא ענעי ןיא טָאה סָאװ
 -עג ןעמ טָאה ,דנאל-םודא סָאד טניואוו
 סָאד ,"'םיימודא, רעדָא ,"םודא , ןפור
 םודא -- .רעניואוונייא םודא יד טסייה
 -שי-ץרא ןופ םורד ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 חלמה-םי ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא ,לאר
 ןיא ןסייהעג טָאה סָאװ ,םי ןטיור םוצ זיב
 טרעוו לָאמ עטשרע סָאד ,"ףוס-םי, ך"נת
 שמוח ןיא טנָאמרעד םודא דנאל סָאד
 טרעװ קוסּפ ןבלעז ןיא ,ב"ל תישארב
 ץרא, ןפורעגנָא ךיוא דנאל עקיזָאד סָאד
 סָאד ,"ריעש ןופ דנַאל, סָאד ,"ריעש

 טניואועג טָאה טרָאד ."ריעש דנַאל,
 ןיא .וניבא בקעי ןופ רעדורב רעד ,ושע
 -כישעג רעשידיי רעד ןופ ןטייצ עטלא יד
 "עג טכארטאב םודא קלָאפ סָאד זיא עט
 ,"קלָאפ ןשידיי ןופ רעדורב,, סלא ןרָאװ
 רעד ןעוועג זיא ושע סָאװ ,םעד בילוצ
 שמוח ןיא ןעניפעג רימ .בקעי ןופ רעדורב
 ךיחא יכ ימודא בעתת אל, ח"כ םירבד
 םעד ןבָאה טנייפ טשינ טסלָאז וד) ,"אוה
 (רעדורב ןייד זיא רע םוראוו ,ימודא
 רעקיזָאד רעד ףיוא קידנקוק טינ רעבָא
 -למ ןעוועג קידנעטש ןענעז טפאשרעדורב
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 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןוא םודא ןשיװצ תומח
 -געטש א ייז ןשיווצ טשרעהעג טָאה סע ןוא
 טשינ טָאה דיי א ןוא .טפאשדנייפ עקיד
 ןופ םענייא טימ ןייז ךדשמ ךיז טרָאטעג

 -ומש רפס ןיא :רוד ןטירד םעד ראפ םודא
 זא ,טלייצרעד טרעוו 'ח לטיּפאק 'ב לא
 דנאל סָאד ןעמונעגנייא טָאה ךלמה דוד
 ןשידיי ןופ ןטייצ יד ןיא רעטעּפש .םודא

 ןעגנולעג זיא טפשוהי ןב םרוהי גינעק
 םעד ןופ ןעיירפאב וצ םודא דנאל סָאד
 ירבד -- 'םודא עשפיו,) ְךָאי ןשידיי
 -ָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,(א"כ 'ב םימיה
 עקידרדסכ יד ןביוהעגנָא ךיז רעדיוו ןב
 יד .רעקלעפ עדייב יד ןשיווצ תומחלמ
 ןשידיי םעד ןוא םודא ןשיווצ טפאשדנייפ
 יד ןעוו זא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא קלָאפ
 רעד ןיא ןרָאװעג בורח זיא הכולמ עשידיי
 טָאה ,םילשורי ןברוח ןטשרע ןופ טייצ

 םיאיבנ עשידיי יד ןוא ,טיירפעג ךיז םודא
 ,(ט"מ) והימרי ,(ה"ל) לאקזחי

 רעד ףיוא טגָאזעג תואיבנ רעבירעד ןבָאה
 םודא ךיוא ןפערט רימ --- .םודא ןופ הלּפמ
 תיב ןט2 ןופ ןטייצ עקידעטעּפש יד ןיא
 ןטשריפ-םיאנומשח עשידיי יד .,שדקמה
 ןוא ,םודא ןגעק ןטלאהעג המחלמ ןבָאה
 סונקרוה ןנחוי טשריפ םיאנומשח רעד
 -גואווצעג ןויא דנאל'ס ןעמונעגנייא טָאה
 -למ ךיז םודא ןופ רעניואוונייא עלא ןעג

 ןופ ,עיגילער עשידיייד ןעמענָא ןוא ןייז
 ,ןדיי ןרָאװעג םימודא יד ןענעז ןָא טלָאמעד

 "ידי רעד טמאטשעג ךיוא טָאה ייז ןופ
 ?ךלמה סודרוה, גינעק רעסיורג רעש
 ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש

 -יור יד ןגעק טריפעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ

 "ורי ןייק ןענעז ינש תיב ןברוח םייב רעמ
 ןוא םיימודא טנזיוט 20 ןעמוקעג םילש

 -ייז ןיא םילשורי ןופ ןדלעה יד ןפלָאהעג

 תיב ןברוח ןופ .רעמיור יד ןגעק ףמאק רע

 ןיא טנָאמרעד רעמ טשינ טרעוו ןָא ינש

 ןיא ןוא ,םודא קלָאפ סָאד עטכישעג רעד

 -ארא םעד ןיוש רימ ןפערט דנאל רעייז

 | ,הידבוע

 118 םודא

 טנייה ,"תויבנ, "רעעטאבאנ, טבש ןשיב
 ןקילָאמא ןופ טנגעג םעד ןיא ןעניואוו
 עדנערעדנאוו ןטסייממא ,רעבארא םודא
 -עגלא םיא זיא דנאל סָאד .רעניאודעב
 לייט ןופ גנוניימ א ןאראפ --- .טסוּפ ןיימ
 -עג ןענעז םודא ןטלא ןיא זא ,עטנרעלעג

 ןבָאה סָאװ .,רעקנעד ןוא רעטכיד ןעוו
 ,םירפס עקיטכיו ענעדיישראפ ןבירשעג

 "בויא, רפס עשיפָאזָאליפ סָאד זא ןוא

 ךרוד טשינ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ך"נת ןופ
 -כח עטלא יד ןופ םענייא ךרוד רָאנ ,ןדיי
 םודא ןופ ךַארּפש יד ןוא,םודא ןופ םימ
 -בעה רעד וצ ךעלנע ןצנאגניא ןעוועג זיא
 זא .,גנוניימ א ןאראפ .ךארּפש רעשיאער
 'ל ילשמ ןיא ךעלטיּפאק ייווצ יד ךיוא
 ןענעז "אשמ הקי ןב רוגא,, ןופ א"ל ןוא
 -עד ןוא ,םודא ןיא םימכח עטלא יד ןופ

 עטלַא יד ןופ ךַארּפש יד טרָאד זיא רעביר

 ןעמָאנ רעד טָאה ארמג רעד ןיא ,םיימודא
 -אב וצ לָאבמיס סלא טנידעג "םודא,,

 "רעה עטסאהראפ יד טימערד ןענכייצ
 -עג טלָאמעד טָאה סָאװ ,םיור ןופ טפאש
 -ײּפעג ןוא לארשי-ץרא רעביא טשרעה

 םימכח עשידיי יד ךיוא .ןדיי יד טקינ
 רעד ,ןואג הידעס בר ,ארמג רעד ךָאנ
 םיור ןָא ןפור ם"במר רעד ,ארזע-ןנא
 ףוס שוריּפ ןייז ןיא ק"דר רעד ."םודא;;
 "ימור תוכלמ,, יד זא ,טביולג לאוי רפס

 רפס םניא .םיימודא ןופ ןענאטשאב זיא
 ןיא ןרָאװעג טסאפראפ זיא סָאװ ,ןופיסוי
 יד טלייצרעד טרעוו ,רעטלאלטימ ןעירפ
 ושע ןופ לקינייא רעד ,ופצ זא ,עדנעגעל
 ןוא עילאטיא ןייק םודא ןופ ןפָאלטנא זיא

 ןיא ךלמ רעטשרע רעד ןרָאװעג זיא רע

 "עד זא ,ךיוא ןעניימ עטנרעלעג לייט ,םיור

 ןטימ םיור טנכייצאב ןעמ טָאה רעביר

 סָאװ ,רעמיור יד לייו ,"םודא,, ןעמָאנ

 סלא ןבָאה ,תומחלמ טריפעג רדסכ ןבָאה

 סָאד ,"סראמ,, טאהעג טָאג-סגירק רעייז

 -אמ,, טענאלּפ רעד שיאערבעה ףיוא זיא

 ,"םודא;/ ןרָאװעג זיא ןופרעד ןוא ,"םיד
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 ןעמ טָאה ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא ---
 עיגילער יד, ,"םודא תד, ןעמָאנ ןטימ
 -ער עכילטסירק יד ןפורעגנָא "םודא ןופ
 ,עיגיל

 ףיוא טביירש ןעמ סָאװ ,לטיט רומודא
 סָאװ ,טרָאװ-תובית-ישאר ,םייבר עשדיסח
 רעזדנוא) "ונברו ונרומו ונינודא,, טכאמ

 ביוא .(יבר רעזנוא ,רערעל רעזנוא ,ראה
 ,טבעל סָאװ ,יבר א ןגעוו טביירש ןעמ

 -חיש) "אטילש , טרָאװ סָאד וצ ןעמ טיג
 ביוא ןוא ,(םיכורא םיבוט םימי ךרואל הי
 ןעמ טיג ,ןברָאטשעג ןיוש זיא יבר רעד
 ,(הכרבל ונורכז) ל"ז טרָאװ סָאד ֹוצ

 ןמ הירזע, עז (ייסָאר עד,) םימודא
 ,"םימודאה

 ,"טלעוו רעד ןופ רַאה,) םלוע ןודא
 הליפת עטשרע יד ןָא ךיז טביוה טימרעד
 ןיא ןדעי תירחש רודיס ןיא ןענוואד ןופ
 טגָאז ןעמ יו ,םעדכָאנ דלאב ,ירפ רעד
 זיא סע ."ובוט המ,, ך"נת ןופ םיקוסּפ יד
 -ָאליפ טימ לופ ,טָאג ראפ גנאזעג-ביול א
 -סיוא ָאד טרעו סע .ןעקנאדעג עשיּפָאז
 טייקכעלטעג יד זא ,קנאדעג רעד טקירדעג
 ילבו תישאר ילב, ,קיביײיא טריטסיזקצ
 ףוס א ןָא ןוא ביױהנָא ןא ןָא ,"תילכת
 גנונפָאה עקיצנייא יד ןזיא טָאג זא ןוא
 טײג שנעמ רעד ןעװ ןוא ,ןשנעמ ןופ
 "שנ ןייז רעביא רע טיג ,טכאנייב ןפָאלש
 -רעכיז יד קידנבָאה ,טייקכעלטעג רעד המ
 םוצ ןפָאלשראפ טשינ טעװ רע זא ,טייק
 -אכפיוא ךיז טעװ רע רָאנ ,טיוט ןקיביײא
 ןענעז רעטרעװ עטצעל יד .ףָאלש ןופ ןפ
 ,רימ טימ זיא טָאג ,"אריא אלו יל 'ה;

 יד ןופ --- .טשינ ארומ ןייק בָאה ךיא ןוא
 ואוו ,"םלוע ןודא, ןופ רעטרעוו עטצעל
 ,ןפָאלש ךיז ןגייל ןגעוו טדערעג טרעוו סע
 זיא הליפת עקיזָאד יד זא ,ןעז וצ זיא
 ןכָאנ טכאנייב ןגָאז וצ ןרָאװעג טמיטשאב
 ןייג ןפָאלש ןראפ רעדָא בירעמ ןענויאד
 ךיוא ןענעז םירודיס עשידרפס לייט ןיא
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 ךָאנ ?םלוע ןודא,, םוצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ
 חישמ זא ,ןביולג ןגעוו רעטרעוו עכעלטע
 טעװ שדקמה תיב סָאד זא ןוא ןעמוק טעוו
 טרעוו ןגָאגאניס יד ןיא -- .ןרעוו טיובעג
 "עמ עלעיצעּפס טימ ןעגנוזעג םלוע ןודא
 םוי ןוא סטכאנ-וצ גָאטיירפ ןדעי סעידָאל
 יד .ןענוואד בירעמ ךָאנ טכאנייב בוט
 -עלב עשיגרוטיל,,) ךילרע רעקיזומ עשידיי

 "ישראפ ןעגניירב ןָאזלעדיא ןוא ("רעט
 ןודא, םוצ סעידָאלעמ ענעמונעגנא ענעד
 רעד זא ,גנוניימ א ןאראפ -- ."םלוע

 רעשידיי רעסיורג רעד ןעוועג זיא רבחמ
 "גוהרָאי ןט11 ןופ רעטכיד ןוא רעקנעד
 ןביולג לייט ,לוריבג ןבא המלש יבר טרעד
 עלא ןיא יוו-ייס .רעטלע ךָאנ זיא סע זא
 "עג ןענעז סָאװ ,די-בתכ ןיא םירודיס

 רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ ןבילב
 ,ןאראפ ןיוש ?"םלוע ןודא;

 ,"זבנומ ,, ןוא "ינליה, עז ענעבַאידַא

 ןָאדנָאל ןיא ןריובעג ,ןנהלא רעלדַא
 רעד ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .1861 רָאי ןיא
 ,רעלדא ןתנ ר"ד ללוכה בר רענָאדנָאל
 ענייז ךרוד טמיראב זיא רעלדא ןנחלא
 עשיאערבעה עטלא יד רעביא ןעגנושרָאפ
 ףיוא טקעדטנא טָאה רע עכלעוו ,ןדי-בתכ

 ,רישזלא ,אקָאראמ ןיא סעזייר עליפ ענייז
 -נעל עשינאקלאב ,עיסרעּפ ,עיריס ,ןטּפיגע
 טָאה רע ,רעדנעל ערעדנא ךיוא ןוא ,רעד
 ןדי:בתכ 4000 רעביא טלמאזעגפיונוצ
 ןיא ןבעגעגסיורא טָאה רע עכלעוו ןגעוו
 "מאז יד ,גָאלאטאק ןלעיצעּפס א 1921 רָאי
 רעשידיי רעד ןיא טציא ךיז טניפעג גנול
 -עס-רעטכעש ןשיגָאלָאעט ןופ קעטָאילביב
 רבחמ טָאה רעלדא .קרָאי וינ ןיא ראנימ

 "םימיה ירבד עשינורמוש עיינ יד. ןעוועג
 רעביא ןטנעמוקָאד, ,(שיזיוצנארפ ןיא)
 יד רעביא, ,(שיזיוצנארפ) "םיסונא יד
 (שילגנע) ?ןטּפירקסונאמ עשיאערבעה
 ןדיי יד, שילגנע ןיא קרעוו ןייז ךיוא יו

 זיא רעלדא ."רעדנעל ענעדישראפ ןיא
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 -יבבוח,, רעד ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוועג
 ,דנאלגנע ןיא הרבח-"ןויצ

 -נסיוו (1927-1870 דערפלא רעלדא
 טמיראב ,טייצ רעזנוא ןיא ןאמ-סטפאש

 םעד ףיא רעשרָאפ רעלעניגירָא סלא
 "יא עידוטש, :עיגָאלָאכיספ ןופ טיבעג
 ןוא קיטקארּפ,, ,"טייקיטרעוורעדנימ רעב
 -ָאלָאכיסּפ רעלעודיווידניא ןופ עירָאעט
 רעלדא ,"שינטנעק - ןשטנעמ,, ןוא ?עיג
 ןופ ןדנאטשוצ עקיטסייג יד סטריזילַאנַא
 שנעמ רעד זא ,ףיוא טזייו ןוא שנעמ
 גנוגיינ א ןָא ןרָאי עגנוי ענייז ןופ טָאה
 ""טרעוורעמ, סלא ןזייוואוצסיורא ךיז
 רעד .ּפָא םיא טצאש טפאשלעזעג יד יװ

 -עגּפָא קיטכיר טשינ ךיז טליפ שנעמ

 זא ,טניימ רע ; טלעװ רעד ךרוד טצאש
 זיא רע יװ רענעלק םיא טלאה טלעוו יד

 א ךרודאד טעשעג םיא זא ןוא תמאב
 "אד ךיז טימאב שנעמ רעד .הלוע עסיורג
 ,ןזייוו וצ טלעוו רעד "סיעכהלדוצ,, רעביר

 רעד ןייז לָאז סָאד ,רעסערג זיא רע זא
 ,סנעכערבראפ ךס א  ןופ וויטָאמ-טּפיוה
 -רעדנימ רעקיזָאד רעד ןופ רעגנעהנָא יד
 ןבָאה ןליו הטיש-סקעלּפמָאק-טרעוו
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוניישרעד ךיוא זא
 רעד ךרוד ןרעלקרעד ךיז ןזָאל עטכישעג
 -לעפ יד לייוו ,ךילמענ ,עירָאעט רעקיזָאד

 -רעוורעדנימ טצעשעג ןדיי יד ןבָאה רעק
 יוזא ןוא טציירעג ןדיי יד סָאד טָאה ,קיט
 ליפעג-ןגייק סָאד ייז ןיא טלקיווטנא םורא
 יד ,"טרעוו-רעביא;, יד ןזייוו ןלעװ ןופ
 -ָאלָאכיסּפ רעלעודיווידניא,, ןופ עירָאעט

 א ןברָאװרעד ךיז טָאה רעלדא ןופ ?עיג
 ,טלעוו רעשיגָאגאדעּפ רעד ןיא ךיוא םור
 ײר עצנאג א ןענאטשנא ןענעז סע ןוא
 -עג ןרעוו סָאװ ,ןטלאטשנא-סגנואיצרעד

 .עדָאטעמ רעקיזָאד רעד טיול טריפ

 ,(1911--1899) ןאמרעה רעלדא
 ,דנאלגנע ןיא (ייבאר ףישט) ללוכה בר
 -יטעט ןייז טימ םור סיורג ןברָאװרעד ךיז
 ךיוא עגאל עשידיי יד ןרעסעבראפ וצ טייק
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 "סור ןיא סרעדנוזאב ,רעדנעל ערעדנא ןיא
 "דא ןתנ יבר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .דנאל
 "דא ןאמרעה ,רד זיא 1890 רָאי ןיא ,רעל
 ןיא ללוכה בר סלא ןרָאװעג טלייוועג רעל
 ,רעטָאפ ןייז ןופ טרָא ןפיוא דנאלגנע

 -טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעלדא
 יד ןפלעה וצ טעטימָאק ןשידיי ןופ רעריפ
 "גנע םעד ךרוד טגעלפ ןוא ןדיי עשיסור
 -לעה וצ ךיז ןייז לדתשמ ליפ ףיוה ןשיל
 ןיא ןדיי יד ןופ עגאל יד ןרעסעבראפ ןפ

 סיורג ןזיוועגסיורא ךיוא טָאה רע .דנַאלסור
 גנוגעוואב-ןויצ-יכבוח רעד וצ עיטאּפמיס
 ,לארש-ץרא טכוזאב ךיוא טָאה רע ןוא
 -ּפָא ייר א ןבירשעג ךיוא טָאה רעלדא
 -ָאזָאליפ רעשידיי רעד רעביא ןעגנולדנאה
 ןגעוו סרעדנוזאב ןוא רעטלאלטימ ןיא עיפ
 ,לוריבג ןבא המלש יבר

 "וצ .1890 -- 183) ןתנ רעלדַא
 עשטייד ײר א ןיא בר ןעוועג טשרע
 "עג טלייורעד 1846 ןיא ןוא ,טעטש
 (ייבאר ףישט) ללוכה בר סלא ןרָאװ
 ןופ ןפאשעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא
 ןטימ עדניימעג עסיורג ןייא ןלוש עלא
 -ראפ יד) "גָאגאניס דעטיינוי,, עמָאנ
 / ףיוא זיא רעלדא .(עגָאגאניס עטקינייא

 טסעטָארּפ ןפראש א טימ ןטערטעגסיורא
 -שטייד ןיא סרעניבאר:-םרָאפער יד ןגעק
 ןעמרָאפער טריפעגנייא ןבָאה סָאװ ,דנאל

 טָאה רעלדא .עיגילער רעשידיי רעד ןיא
 -ביילג רעד ראפ טקריוועגטימ ליפ ךיוא
 עינעמור ןיא ןדיי יד ןופ גנוקיטכעראב
 .לארשי-ץרא ןיא ןדיי יד ראפ ךיוא ןוא

 ןוא-רערעל םעד טעדנירגעג ךיוא טָאה רע
 רעלדא ,דנאלגנע ןיא ראנימעס-םינבר
 ןיא קרעװ ייר עצנאג א ןבירשעג טָאה
 ךיוא ייז ןשיווצ ,שילגנע ןוא שיאערבעה
 זיא ןטסטמיראבמא רעבָא ,םירפס-הכלה

 *סולקנוא םוגרת,, םוצ שוריּפ ןייז ןרָאװעג

 -וצ טקורדעג ,"רגל הניתנ,, ןעמָאנ ןטימ

 .1875 רָאי ָאנליװ ןיא שמוח ןטימ ןעמאז

 רעלדא ןתנ יבר טריפ קרעװ ןקיזָאד ןיא
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 רעד רעביא םוידוטש ןכעלטנירג א ךרודא
 ןופ גנוצעזרעביא רעשיאעמארא רעצנאג
 םוגרת, סלא טנאקאב זיא סָאװ ,שמוח
 זיא סָאד זא ,ןָא טזייוו רע ןוא ,"סולקנוא
 זיא סָאװ ,גנוצעזרעביא עטושּפ ןייק טשינ
 ןבָאה עכלעוו ,יד ראפ ןרָאװעג טכאמעג
 ןוא ,שיאערבעה ןייק ןענַאטשראפ טשינ
 .שמוח םוצ שוריּפ א ןעוועג זיא סָאד זא
 ,ןזייוואב טלָאװעג רעלדא טָאה סרעדנוזאב

 רעד זא ,ןעעז רימ ואוו םוטעמוא זא
 ןיא טייטש סע יװ שרעדנא זיא "םוגרת,
 זא ,טשינ סָאד טיידאב ,שמוח ןיא קוסּפ

 חסונ ןרעדנא ןא טאהעג טָאה םוגרת רעד
 -עג טָאה םוגרת רעד זא רָאנ ,שמוח ןיא
 ,קסּפ םעד ןשטייטנייא יוזא טלָאװ

 -1741) ןהכה ןועמש ןב ןתנ רעלדא
 םידמול עטסערג יד ןופ רענייא ,(0
 -ייד ןיא רעריפ הבישי ןוא םילבוקמ ןוא
 יבר .טרעדנוהרָאא ןט18 ןיא דנאלשט
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעלדא ןתנ
 "עג טָאה רע ואוו ,ןיאמ םא טרופקנארפ
 -סיורא טָאה עכלעוו ,הבישי א טעדנירג
 םידימלת יד וצ ,םידמול עסיורג ןבעגעג
 םהרבא יבר טרעהעג ןבָאה הבישי רעד ןופ
 השמ יבר ךיוא יו (בר רעגרובצריוו) גניב
 ,בר רעגרובשערּפ רעטמיראב רעד ,רפוס
 טָאה ןתנ יבר ."רפוס םתח, ןופ רבחמ
 םעד ןריפנייא טבורּפעג טרופקנארפ ןיא
 ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,תודיסח ןופ געוו
 רעשידיסח רעד ןופ קיגנעהּפאמוא ץנַאג
 -אטשטנא טלָאמאד זיא סָאװ ,גנוגעוואב
 ןיא בוט-םש-לעב לארשי יבר ךרוד ןענ
 -סיורא טָאה סָאד .,ןלױּפ ןוא אניארקוא
 -קנארפ ןיא הקולחמ עסיורג א ןפורעג
 ןופ רעריפ עשידיי ענעעזעגנָא יד .טרופ
 טימ ןעמאזוצ הלהק רעטרופקנארפ רעד
 ,טרופקנארפ ןיא בר ןקידיטסלָאמאד םעד
 ,"האלפה,, ןופ רבחמ ,ץיוורוה סחנּפ יבר
 ןגעק ףראש רעייז ןטערטעגסיורא ןענעז
 סע .םידיסח ענייז ןוא רעלדא ןתנ יבר

 "ישרעד (ט"מקת רָאי ןיא) רעטעּפש זיא

 רעלדא

 ןשיגָאלַאעט-שידיא
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 -ארב עמינָאנא ןא שיאערבעה ףיוא ןענ

 -דא ןתנ יבר ןגייק "םיעותעת השעמ,, רוש

 זיא הקולחמ יד ;רעגנעהנָא ענייז ןוא רעל

 ט"לקת רָאי ןיא זא ,ףראש יוזא ןרָאװעג

 .םרח ןיא טגיילעג ןע'נתנ יבר ןעמ טָאה

 ןופ ןפָאלטנא רע זיא ג"מקת רָאי ןיא

 זיא רע ואוו ,ץיוואקסאב ןייק טרופקנארפ

 רָאי ןיא .בר סלא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ןיא טצעזאב קירוצ ךיז רע טָאה ז"מקת

 -עעג רעדיו טָאה רע ואוו ,טרופקנארפ

 ןביוהעגנָא רעדיוװ ןוא הבישי ןייז טנפ

 ןופ רעריפ יד .תודיסחה ךרד ןייז ןריפ וצ -

 רעייז טיינאב לָאמאכָאנ ןבָאה הלהק רעד

 ז"כ ןיא (1800) ס"קת רָאי ןיא .םרח

 ןייז ראפ .ןברָאטשעג ןתנ יבר זיא לולא

 -קנארפ ןופ רעריפ-הלהק יד ןבָאה טיוט

 ,םרח םעד םיא ןופ ןעמונעגּפָארא טרופ

 רענייא (1940-1862) סורייס רעלדַא
 ,רעוט-ללכ עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 רעשידיי ןופ רעשרָאפ ןוא רעטנרעלעג

 ןופ רָאטקער רעקירָאי-גנאל ,טפאשנסיוו

 רעלדא .,ראנימעס

 גנולײטּפא יד טריגאדער ךיוא טָאה

 עקירעמא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןֹופ

 "ושזד) רעשלגנע-שידיי רעסיורג רעד ןיא

 טָאה 1909 רָאי ןופ ,עידעּפָאלקיצנע (שיא

 לאנרושז םעד טריגאדער ךיוא רעלדא

 שילגנע ןיא טפאשנעסיוו רעשידיי ראפ

 זיא רע ."ויווער ילרעטרָאװק שיאושזד,

 רענאקירעמא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג

 ןוא ,טפאשלעזעג רעשירָאטסיה רעשידיי

 טייצ עסיועג א טריגאדער ךיוא טָאה

 ןיא ךוב-רָאי עשידיי רענאקירעמא סָאד

 -ערעטניא ליפ ךיז טָאה רעלדא ,שילגנע

 ךיוא ןדיי יד ןופ עגאל רעד טימ טריס

 ךָאנ ןרָאי יד ןיא .רעדנעל ערידנא ןיא

 ןעועג רעלדא זיא המחלמ-טלעוו רעד

 "ירעמא ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא

 ןופ רענייא ךיוא יו ,?טניָאשזד, רענאק
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 רעשידי רעד ןופ רעדילגטימ טפיוה יד
 ,ץנעגא

 ,(שנעמ רעטשרע רעד) ןושארה םדא
 זא ,טלייצרעד טרעװו תישארב שמוח ןיא
 גָאט ןטסקעז ןפיוא ןפאשאב טָאה טָאג
 ןוא טלעװו רעד ןיא שנעמ ןטשרע םעד
 "רעד ,"םדָא ןבעגעג ןעמָאנ א םיא טָאה

 עטשרע יד ןרָאװעג ןפאשאב זיא ךָאנ
 "עז עדייב ."הוח טלעװ רעד ףיוא יורפ

 ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,ןדע"ןג ןיא ןעוועג ןענ
 יז זא ,גנַאלש רעד ןופ ןדערנָא טזָאלעג
 וצ טינ טָאבעג סטָאג ףיוא ןייז רבוע ןלָאז
 -עג ָאי ןבָאה ייז ןוא "תעדה-ץע., ןופ ןסע
 -ראפ טָאג ייז טָאה רעבירעד ןוא ,ןסעגעג
 זא ,ןטלָאשראפ ייז ןוא ןדע-וג ןופ ןבירט

 וצ ידכ זא ןוא ןבראטש ןזומ ןלעוװ ייז

 -רא ןוומ ייז ןלעוװ ,ןסע וצ טיורב ןבָאה
 ירד טאהעג ןבָאה הוח ןוא םדא .ןטייב
 טבעלעג טָאה םדָא .תש ןוא לבה ןיק :ןיז

 זיא סָאד --- ,ןברָאטשעג זיא ןוא רָאי 0
 סָאװ ,השעמה רוּפיס םעד ןופ רוציק רעד
 ,"םדא, ןגעו שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו

 ןאראפ ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 -ראפ ןענעז סָאװ ,תושרד ןוא רעטרעוו ליפ
 -דהנס ארמג יד ,ןושארה םדא טימ ןדנוב
 טָאג טָאה רעבירעד זא .טגָאז ז"ל ןיר
 דלאב טשינ ןוא ,שנעמ ןייא רָאנ ןפאשטג
 ןענרעל וצ ידכ ,ןשנעמ ךס א לָאמאטימ
 רענייא זא ,?תחא שפנ דבאמה לכ, זא
 זיא ,שנעמ ןייא רָאנ וליפא םוא טגניירב
 טלָאװ רע יװ ,"אלמ םלוע דביא וליאכ,
 אתפסות יד .טלעוו עצנאג א טכארבעגמוא
 רעבירעד זא ,טגָאז 'ח קרּפ ןירדהנס ןיא
 ןוא ,שנעמ ןייא רָאנ ןפאשאב טָאג טָאה
 עצנאג יד ןעמוקסיורא לָאז םיא ןופ
 -גתמ תוחּפשמ ויהי אלש,, ידכ -- ,טלעוו

 ןייק ןייז טשינ ןלָאז סע ,"וזב וז תור

 טשינ לָאז עילימאפ ןייא ןוא ,םינסחי

 ןרעסעב א ןופ סיורא טמוק יז זא ,ןגָאז
 טרעוו ד"נ םיחסּפ ארמג רעד ןיא ,שנעמ
 רעד ןעוועג זיא ןושארה םדא זא ,טגָאזעג
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 -אבוצסיורא טסנוק יד ןדנופרעד טָאה סָאװ
 .רענייטש ייווצ ןבייר ךרוד רעייפ ןעמוק
 -עג טרעו הבר תישארב שרדמ ןיא
 עלא טנעקעג טָאה ןושארה םדא זא ,טגָאז
 טנרעלעגסיוא ייז טָאה רע ןוא תוכאלמ
 זא ,קנאדעג רעצנאג רעד .רעדניק ענייז
 ןופ ןרָאװעג ןפאשאב זיא ןושארה םדָא
 טבראטש שנעמ רעד ןעוו זא ןוא ,דרע רעד
 רפע יכ., רעד ,דרע רעד וצ קירוצ רע טייג
 ןאראפ זיא סָאװ ,"בושת רפע לאו התא
 א טאהעג טָאה ,'ג תישארב שמוח ןיא
 -ךאפ יד ףיוא רָאנ טשינ סולפנייא ןסיורג
 ךיוא רָאנ ,ארמג רעד ןיא תושרד ענעדיש
 יד ןיא סרעדנוזאב ןוא תוליפת יד ףיוא
 ןוא הנשה שאר ןופ םיטויּפ ןוא תוחילס
 ןוא שיכירג ןכארּפש יד ןיא --- .רוּפכ םוי
 ןטייצ עטלא טייז ןאראפ ןענעז ןייטאל
 "ייה א) ףירקָאּפַא ןא ןופ תואחסונ ייווצ
 סָאװ ,(טייצ-ך"נת:ךָאנ רעד ןופ ךוב קיל

 ,הוח ןוא םדָא ןופ ןבעל סָאד טביירשאב
 "דא אטיוו, סָאד טסייה ןייטאל ףיוא
 -עג ךיוא טָאה ןעמ ,(םדָא ןופ ןבעל סָאד)
 -םדא, אזא ןופ חסונ ןרעדנא ןא ןענופ
 ;ךארּפש רעשיוואלס טלא רעד ןיא "ךוב
 גנולמאז א ןענעז רעכיב-םדא עקיזָאד יד
 הוח ןוא םדא ןגעוו סעדנעגעל עטלא ןופ
 -עגנָא טרעוו סע .,ןָאט-הבושת רעייז ןוא

 ןדנעגעל עקיזָאד יד ןופ ךס א זא ןזיוו

 סע .תודגא עשידיי יד ןיא ךיז ןעניפעג

 קוסּפ םעד ףיוא זא ןקרעמאב וצ זיא

 ארמג יד טגָאז ?םדָא תודלות רפס הז,

 ןזיועג טָאה טָאג זא ,ח"ל ןירדהנס ןיא

 יד ,"וישרודו רוד רוד, ןושארה םדָא וצ
 ,טייהשנעמ רעד ןופ עטכישעג עצנאג
 ארמג רעד ןיא ,ןעמוקרָאפ ץלא טעוװ סָאװ

 סע זא ,טגָאזעג טרעוו ה"ּפ אעיצמ אבב

 ,,ןושארה םדָאד ארפס,, רפס א ןעוועג זיא
 סָאװ ץלא ןבירשאב ןעוועג זיא סע ואוו
 לײט .שנעמ ןדעי טימ ןעמוקרָאפ טעוו

 -הלבק ןטנאקאב םעד זא ,ןגָאז םילבוקמ

 םדֶא ןבירשעג טָאה ךאלמה לאיזר רפס
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 ןעמָאנ ס'נושארה םדָא ןופ --- .ןושארה
 טרָאװ סָאד ןרָאװעג שיאערבעה ןיא זיא
 ,שנעמ ןדעי ראפ גנונכייצאב סלא "םדָא;;
 ףיוא טצונאב ךיוא טרעוו םיֿבר ןושל ןיא
 יד ןיא .(ןיז-ןשנעמ) "םדא ינב,, ןשנעמ
 דיחי ןושל ןיא ךיוא רימ ןעניפעג םיאיבנ
 ןיא ןטסייממא) "םדא ןב,, קירדסיוא םעד
 ד"יק אעיצמ אבב ארמג רעד ןיא ,(לאקזחי

 "םדא;, טרָאװ םעד טימ זא ,טגָאזעג טרעוו
 ערעדנא ןיא רעבָא ,ןדיי רָאנ ןעמ טניימ
 זא ,רימ ןעניפעג ארמג רעד וופ רעטרע
 םדָא ןסייהעג ןבָאה ןדיייטשינ ךיוא
 רעד -- .(תופסות ןיא 'ג הרז הדובע)
 א טאהעג טָאה ןושארה םדָא ןופ רוּפס

 -ער ערעדנא ןיא ךיוא גנוטיידאב עסיורג
 רעכעלטסירק רעד ןיא ךילמענ ,סעיגיל

 ןיא ,רענאדעמכאמ יד ייב ןוא עיגילער
 ,אטח רעד זיא עיגילער רעכעלטסירק רעד

 ךרוד ןעגנאגאב זיא ןושארה םדָא סָאװ
 טנורג טפיוה רעד ,תעדהיץע םעד ןסע
 םעד ןיא ךיוא .עיגָאלָאעט רעצנאג רעד ןופ

 רעשינאדעמכאמ רעד ןופ רפס ןקיליײיה
 טלייצרעד ןרעוו ,"ןארָאק,, ןיא ,עיגילער
 -לעוו ,ןושארה םדָא ןגעוו סעדנעגעל ליפ
 ןופ רענייא סלא טנכערראפ טרעוו רעכ
 -גרעלעג רעד .עקילייה עשינאדעמכאמ יד
 ךס א זא ,ףיוא טזייוו רעגייג םהרבא רעט
 םדֶא ןגעו סעדנעגעל עשינאדעמכאמ
 םעד רעטנוא ןענאטשטנא ןענעז ןושארה
 -- .תודגא עשידיי עטלא ןופ סולפנייא

 רעד זיא עיצידארט רעשידיי רעד טיול

 רעד ןיא הוח ןוא ןושארה םדָא ןופ רבק

 סע ואוו ,ןורבח ןיא ?הלּפכמה תרעמ,,

 בקעיו קחצי ,םהרבא ,תובא יד ךיוא ןגיל

 ןיא --- .האל ,הקבר ,הרש תוהמא יד ןוא

 "ער לייט ןעוועג ןענעז ןטייצ עטצעל יד

 טימאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקנעד עזעיגיל
 ןגעוו שמוח ןופ רוּפיס םעד ןכיילגוצסיוא

 רעד טימ שנעמ ןטשרע ןופ גנוּפַאש רעד

 ,טפאשנסיוו רעשיגָאלָאיב רעד ןופ גנוניימ

 זיא שנעמ רעד זא ,ןיווראד ןופ סרעדנוזאב
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 ןופ ןרָאװעג טלקיווטנא ןוא ןענאטשטנא
 "ילער עקיזָאד יד .,ןשינעפעשאב ערעדנא
 לָאז סָאד זא ,ןבָאה ןליוו עטנרעלעג עזעיג
 הבר תישארב ןיא שרדמ ןופ ןיז רעד ןייז
 שפנל םדָא יהיו; קוסּפ ןפיוא ד"י קרּפ
 רזחו ,היחכ ץקוע ול השעש דמלמ ,היח
 "אב טשרעוצ טָאה טָאג זא) "ונממ חקלו
 ייב יװ ,לדייוו א טימ שנעמ םעד ןפאש

 ייב סָאד רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,היח א
 ןוא בר רעטנאקאב רעד (.ןעמונעגוצ םיא
 ץישפיל לארשי יבר תוינשמ ןופ שרפמ

 ןיא ליו "לארשי תראפת, ןופ רבחמ
 "עג ןיא סָאװ ,"םייחה רוא,, שורד ןייז

 רדס םוצ שוריּפ ןייז ןופ ףוס םוצ טקורד
 רופיס םעד ןכיילגסיוא ללכב -- ,ןיקיזנ
 יד טימ גנופאש-טלעוו ןגעוו שמוח ןופ

 -ָאיב ןופ ןעגנוניימ עכעלטפאששנסיוו עיינ
 -אטימעס ייר א -- .עיגָאלָאעג ןוא עיגָאל
 גנאהנעמאוצ א ןעניפעג ןליוו ןגָאל
 שמוח ןיא םדָא ןגעוו רוּפיס םעד ןשיווצ
 ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ םירוּפיס ןוא
 ך"נת ןיא .(טָאג ןופ ןעמָאנ רעד) ינדא
 "עכייצאב סָאװ ןעמענ ךס א רימ ןעניפעג

 .""ינודא , ןיא ייז ןופ רענייא .טָאג ןענ
 ןשיאערבעה ןופ טמאטש טרָאװ סָאד
 : שטייט רעד זיא סָאװ ,"ןודא , טרָאװ
 ןופ ןיז רעד ןוא ,רעשרעה רעד ,רַאה רעד
 ןופ רעשרעה רעד, ןייז לָאז ?ינודא,
 ךיוא ך"נת ןיא ןעניפעג רימ ."טלעוו רעד

 -בייצאב יד סלא "ןודאה,, קורדסיוא םעד
 ""ה ןודאה, ג"כ תומש) טָאג ןופ גנונ
 רעד ןיא --- .('ה ןודָאה ד"כ ,'א היעשי ןוא

 זא ,טגָאעג טרעו א"ע ןישודיק ארמג

 ןופ ןעמָאנ רעד טייטש סע ואוו םוטעמוא

 "עגסיוא טשינ סע טרעװ .,"הוהי,, טָאג

 ךיוא ."ינדא,, סע טנעייל ןעמ רָאנ ,טדער

 סיורא ןעמ טדער "ינדא. ןעמָאנ םעד

 ןעוו ,הרות-רפס ןיא טנעייל ןעמ ןעוו רָאנ

 ,ןענוואד םייב ,הרדס יד ריבעמ זיא ןעמ

 סָאד ,תורימז ןגָאז ,הכרב א ןכאמ םייב

 א םייקמ זיא'מ ןעוו ,טלָאמאד ,טסייה
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 ןופ ןעמָאנ םעד ןגָאזסױרא םייב הווצמ
 סיורא םתס טגָאז ןעמ ןעוו רעבָא .טָאג
 טשינ ןעמ טגָאז "ינדא, ןעמָאנ םעד
 יָאנ רעד ,, טסייה סָאד ,"םשה,, רָאנ ינדא
 ךַארּפש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא ;"ןעמ
 -ודא, "ינדא, טרָאװ ןופ ןרָאװעג זיא
 אמוי הנשמ רעד ןיא ןעניפעג רימ ."םש
 ,?טָאג טעב ךיא,, טָאטשנא ,"םשה אנא,

 ;ךלמה דוד ןופ ןוז תינה ןּב והינדַא
 -רעד טרעוו 'א לטיּפאק םיכלמ רפס ןיא
 ןרָאװעג זיא ךלמה דוד ןעו זא ,טלייצ
 רעטילימ ןוא ףיוה ןיא ךיז ןבָאה טלא
 רעוו ,םעד ןגעוו ןעייטראּפ ייווצ ןפאשעג
 דוד ןופ טיוט ןכָאנ גינעק ןרעוװ לָאז סע

 ןוא באוי רעריפ רעטילימ רעד .ךלמה
 סלא ןכאמ טלָאװעג ןבָאה ןהכה רתינא

 ןוא איכנה ןתנ רעבָא .ן'והינדא גינעק
 ןוא והינב רעריפ-רעטילימ רעטייווצ רעד
 סלא ןכאמ טלָאװעג ןבָאה ןהכה קודצ
 זיא ייטראּפ רעטייווצ רעד ,ן'יהמלש גינעק
 טייז רעייז ףיוא ןעיצוצרעבירא ןעגנולעג

 ןבלאז טזָאלעג טָאה רעכלעוו ,ךלמה דוד
 ,ךלמה המלש גינעק סלא ןפורסיוא ןוא
 -עג המלש טָאה טיט ס'ךלמה דוד ךָאנ
 ,והינדא ןטיוט טזָאל

 ףיוא ,"אטכאילש , שילוּפ ףיוא לעדַא
 שילגנע ןיא ,?ָאװטסנאירָאװד,, שיסור
 (?סעלבָאנ, שיזיוצנַארפ ןיא ,?יטיליבָאנ;
 ןָא ןעמ טפור "לדא, טרָאװ םעד טימ

 "עז סָאוװ ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ סאלק אזא
 ןברָאװרעד ךיז ןבָאה ןוא ,םינסחי ןענ
 ףכעלנייוועג יד עכלעוו ,טכער עלעיצעּפס
 רעד .טשינ ןבָאה קלָאפ ןבלעז ןופ ןשטנעמ
 עקיזָאד יד ןוא סוחיי"לדא, רעקיזָאד
 ןופ השוריב רעביא ןעייג טכער עלעיצעּפס
 א זא ,ךיוא טפערטיס ,רעדניק וצ ןרעטלע
 טמוקאב קלָאפ ןופ שטנעמ רעכעלנייוועג
 רעדָא גינעק ןופ טקא ןלעיצעּפס א ךרוד
 ןייז ןוא רע ןוא טכער-"לדא, יד רעשרעה
 -לדא ןיא ןעמונעגפיוא ןרעוו עילימאפ
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 ןעוועג זיא סאלק-לדא טרָאס אזא .סאלק
 ןוא ,"םוטרעטיר, סָאד דנאלשטייד ןיא

 "אפ ןייז ייב טאהעג טָאה ןאמ-לדא רעדעי
 סָאד ;"ןָאפ, לטיט םעד ןעמָאנ-עילימ

 -קנארפ ,דנאלגנע ןיא ןעוועג זיא עבלעז

 ײר עצנאג א ןוא דנאלסור ,ןליױּפ ,ךייר

 יד ןענעז םיור ןטלא ןיא .רעדנעל ערעדנא
 רעד ןעוועג סעילימאפ - "רעצירטאפ,

 ,ענַארפ עקיטכיו א זיא סע ,סָאלק-לדא

 רעשידיי רעד ןופ ןטייצ עטלא יד ןיא יצ
 א טאהעג ןבָאה ןדיי ןעװ ,עטכישעג
 ,לארשי-ץרא ןיא הכולמ קידנעטשטסבלעז
 ?"סאלק-לדא,, ןא ןעוועג ןדיי ייב ךיוא זיא

 -רָאפ טלָאמאד ןדיי ייב ךיוא ןענעז יצ ןוא
 -גייועג םעד ןשיווצ ןטקילפנַאק ןעמוקעג

 ןגעוו -- !?סאלק-לדא םעד ןוא קלָאפ ןכעל
 .ןעגנוניימ ענעדיישראפ ןאראפ ןענעז םעד

 א ןעוועג ָאי לָאמא זיא סע זא ,ןגָאז לייט
 ינקז, יד ןעוועג ןענעז סָאד ;לדא טרָאס
 ,ך"נת ןיא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,"לארשי
 טרעװ 'ח לטיּפאק 'א לאומש רפס ןיא

 ןענעז "לארשי ינקז, יד יװ ,טלייצרעד
 לָאז רע זא ,איבנה לאומש וצ ןעמוקעג
 לאומש רפס ןבלעז ןיא ,ךלמ א ןבעג ייז
 לואש ןעוו זא ,טגָאזעג טרעוו ז"י לטיּפאק
 -שלּפ יד טימ ןטלאהעג המחלמ טָאה ךלמה
 זיא יתשלּפה תילג רובג רעד ןוא ,םית

 לואש טָאה ,ןדיי יד ןגעק ןטערטעגסיורא
 ןדיי יד ןופ רעוו זא ,ןפורטיוא טזָאלעג

 ןעמוקאב רע טעװ ןתילג ןגיזאב טעװ סע
 -פח השעי ויבא תיב תאו,, ןוא ןכאז ךס א
 טעװ זיוה סרעטָאפ ןייז ןוא) ?לארשיב יש
 ייב ,יירפ ,"ישפח,, סלא ןרעוו טרעלקרע
 סָאד זא ,ךעלגעמ רעבירעד זיא סע  .(ןדיי

 רעדָא ,ןרעייטש ןופ יירפ ,"ישפח., ןייז

 סָאד -- ,"יירפ, לטיט םעד ןעמוקאב

 -יירפ., ןעוועג זיא ןשטייד ןיא יװ עבלעז

 לטיט א ןדיי יד ייב ןעוועג זיא -- ,"רעה

 רעד ןופ ףיולראפ ןיא .טייל-לדא יד ןופ

 שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ רעצנאג

 טייל-לדא ןופ לטיט םעד רימ ןעניפעג
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 סָאד זא ,ןבָאה ךיוא ןליוו לייט ,"םירש.
 -אק 'ב םיכלמ רפס ןיא טייטש סע סָאװ

 לבב ךלמ רצאנדכובנ ןעוו זא ,ד"כ לטיפ
 -ראפ ןענעז ,םילשורי ןעמונעגנייא טָאה

 לכו םירשה לכ., לבב ןייק ןרָאװעג ןבירט
 יד רָאנ ןענעז ןבילבעג ןוא "ליחה ירובג
 -נוא םעד ןעמ טָאה ָאד זא ,"ץראה-םע

 -עג םעד ןוא ,לדַא םעד ןשיווצ דיישרעט
 "עג טנכייצאב זיא סָאװ ,קלָאפ ןכעלנייוו
 ןופ ןטייצ יד ןיא ."ץראה:םע,, טימ ןרָאװ
 ייב רימ ןעניפעג שדקמה תיב ןטייווצ
 -ַאב זיא סָאװ ,עיטַארקָאטסירַא ןא ןדיי

 עטסכעה יד ןופ ןטסנײממַא ןענַאטש
 סָאװ ,םילודג-םינהכ יד ,סעילימאפ-םינהכ
 -עג ללכב טיײצ עסיועג א ןבָאה
 עקידסוחי עלא יד ,דנאל ןרעביא טשרעה
 -ַאענעג ערעייז טריפעג ןבָאה סעילימַאפ
 -סוחי א ןופ ביוהנָא אזא ,רעכיב עשיגָאל

 ןופ ביוהנָא ןיא ןיוש רימ ןעניפעג רפס
 'ח ארזע רפס ןיא שדקמה:תיב ןטייווצ
 ןוא "םשחיתהו םהיתובא ישאר הלאו,
 רעייז ןוא סױעטָאפ-םַאטש רעייז ןענעז סָאד
 טמאטש סָאװ 'ד הימחנ רפס ןיא ,(סוחי

 שדקמה:תיב ןטייווצ ןופ ביױהנָא ןופ ךיוא
 רפס, א טנָאמרעד שוריפב ןיוש טרעוו
 "ןיסחוירפס, רעקיזָאד רעד ."סוחיה
 םייב עלָאר א ,סיוא טזייוו ,טליּפשעג טָאה

 ב"ס םיחסּפ ארמג רעד ןיא .םיכודיש ןָאט
 "ןיסחוי רפס זנגנ, זא ,טלייצרעד טרעוו

 .(ןיסחוי רפס םעד ןטלאהאב טָאה ןעמ)
 ךיוא טרעו ט"מ תומבי ארמג רעד ןיא

 טזייוו סָאװ ,"ןיסחוי תליגמ,, א טנָאמרעד

 ןדיי ייב ןעוועג ןענעז טלָאמאד ךָאנ זא

 יד ןיא .סעילימאפ עגילעדא ערעדנוזאב

 -עצ ןענעז ןדיי ןעוו ,ןטייצ עקידרעטעּפש

 -נעל ענעדישראפ יד ןיא ןרָאװעג טיײרּפש

 -ילדא ןא לבב ןיא טאהעג ןדיי ןבָאה ,רעד

 -ָאװעג טנעקרענא זיא סָאװ ,עילימאפ עג

 -ָאד רעד ןופ :גנוריגער רעד ךרוד ךיוא ןר
 שיר,, רעד טמאטשעג טָאה עילימאפ רעקיז

 יד ןופ רעריפ רעטסכעה רעד ,"אתולג

 432 דניקלעדַא

 "געל ערעדנא יד ןיא רעבָא .לבב ןיא ןדיי
 ןופ ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא זיא רעד
 ןיק ןקרעמאב וצ טשינ רעטלאלטימ
 "אפ ןענעז סע .סעליימאפ עגילדא עשידיי
 ןבָאה עינאּפש ןיא זא ,ןעגנוניימ ןאר
 סָאװ ,סעילימאפ עכעלטע טאהעג ָאי ןדיי

 ןשינאּפש םעניימעגלא םוצ טרעהעג ןבָאה

 ,טשינ סע זיא רעכיז רעבָא ;םוטרעטיר
 ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןדיי עטשרע יד ןופ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ייז זא ,טסייוו
 ןלױּפ ןיא ןעוועג זיא סאלק-לדא םעד ןיא

 "לעוו ,שטיוװָאפעזוי לאכימ 1525 רָאי ןיא
 -עג רע זא ,ןרָאװעג טנעקרענא זיא רעכ
 1622 רָאי ןיא ,"עטכאילש,, רעד וצ טרעה
 ןיו ןיא טסיסנאניפ רעשידיי רעד טָאה
 "ייק ןשטייד ןופ ןעמוקאב יוועסאב בקעי
 לטיטילדא םעד ןט2 םעד דנאנידרעפ רעז

 -נעיורט ןאפ,, ןעמָאנ-עילימאפ םעד טימ

 טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עדנע ןיא ."גרעב
 .-שטייד ןוא ךיירטסע ןיא רימ ןפערט
 -לימאפ עשידיי ייר עצנאג א ןיוש דנאל
 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז סָאװ ,סעי
 ןבָאה ייז ןופ לייט ןוא דנאטש-לדא ןיא

 ןיא ."ןָאראב , לטיט םעד ןעמוקאב וליפא
 "ידיי ןיוש רימ ןפערט טרעדנוהרָאי ןט9
 ןלוטיט-לדא ערעדנא ןוא ןענאראב עש
 -טייד ,דנאלגנע ןיא לָאצ רערעסערג א ןיא
 וליפא ןוא ,עילאטיא ,ךיירטסע ,דנאלש
 -אפ עקיזָאד יד ןופ ךס א ,דנאלסור ןיא
 ןענעז טנייה .טדמשעג ךיז ןבָאה סעילימ
 "אב סעילימאפ-לדא עשידיי יד טמיראב

 "אס רעס ,גנידיר זיקראמ ,דלישטָאר ןָאר
 -נָאמ ,ערָאיפעטנָאמ ,לעוימעס רעס  ,ןָאס
 לטיט רעטסכעה רעד .השנמ-עד ,ויגעט
 ןעװעג זיא ןעמוקאב טָאה דיי א סָאװ
 "ףארג,, ןוא דראסיל עד קחצי "גָאצרעה,,
 .רודגיבא'ד ירנעה

 אילענרָאק לארשי דניקלעדא
 -16 ןיא עילאטיא ןיא רעקורד רעשידיי

 -ורד רעד ןיא רעעזפיוא ,טרעדנוהרָאי ןט
 עיצענעוו ןיא גרעבמָאב לעינאד ןופ יירעק
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 ךיוא ךָאנרעד ןוא ,15231 זיב 1520 רָאי ןופ
 ךָאנרעד ,1549 זיב 1546 ןופ ןרָאי יד ןיא

 ערעדנא ןיא רעעזפיוא ןעוועג רע זיא
 ןאיניטסוי ייב) עיצענעוו ןיא ןעיירעקורד
 .ָאטענאיבאס ןיא ךיוא ןוא (ערעדנא ןֹוא
 םעד טייבראעגסיוא רעטשרע רעד טָאה רע
 -מג עצנאג יד ןקורד וצ יװ ןאלּפ ןעיונעג

 -עג טכיזפיוא ןייז רעטנוא זיא סָאװ ,אר

 "ענעוו ןיא גרעבמָאב ייב ןרָאװעג טקורד

 ,(ג"פריּפ"ר) 1523-1520 ןרָאי יד ןיא עיצ

 ."עגסיוא סָאד טָאה אילענרָאק לארשי
 יד טסקעט םעד םורא קורד ןיא טלעטש

 יװ יוזא ןוא ,תופסות ןוא י"שר םישוריּפ
 -עג ייז ןענעז ,טלעטשעגסיוא ייז טָאה רע
 ףיוא זיב .ןעגנורעדנע עניילק טימ ,ןבילב
 זא .גנונימ א ןאראפ .גָאט ןקיטנייה
 ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ךיז טָאה דניקלעדא
 ,טדמשעג

 ןפיוא דנאלסור ןיא טָאטש-טרָאּפ סעדָא
 יד ןופ זיא סעדָא .םי ןצראווש ןופ גערב
 ןוא ,דנאלסור ןיא תולהק עשידיי עטסערג

 רעביא טלייצעג יז טָאה 1920 רָאי ןיא
 -לא יד .רעניואוונייא עשידיי טנעזיוט 0
 500 זיב זיא רעניואוונייא לָאצ עניימעג
 -ווהרָאי ןט19 ןופ בױהָא ןיא .טנעזיוט
 יד טלקיװטנַא ךיז סעדָא ןיא טָאה טרעד
 עקיטרָאד יד ןשיווצ גנוגעוואב-"הלכשה;,
 -שרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ָאד .ןדיי
 רעשיסור רעד ןיא טפירשנכָאװ עשידיי עט
 "טעוװסזאר, רעטמיראב רעד ,ךארּפש
 -יישרעד ןביוהעגנָא ךיוא טָאה סעדָא ןיא
 -ייצ עשיאערבעה עטנאקאב לָאמַא יד ןענ

 רָאי ןיא טעדנירגעג) ?ץילמח, גנוט
 -רעד וצ ןביױהעגנָא ךיוא טָאה ָאד (0
 רעשיריי רעד זיא טפירשנכאוו יד ןענייש
 ָאד ,(1863 רָאי "רשבמ לוק, ךארּפש
 רעד ןיא רעכיב ענייז ןבירשעג ךיוא טָאה
 עטשרע יד ןופ רענייא ךאוּפש רעשידיי
 "יל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעפאש
 -ץּפש יד ןיא ,דלעפנטקָא לארשי רוטארעט
 "נעמ,, טצעזאב ךיז ָאד ןבָאה ןרָאי ערעט
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 ןופ רעטייל סלא) "םירפס רכומ ילעד
 יקצעניל לאוי קחצי ,("הרות דומלת רעד

 רעד ,("לגנוי עשיליוּפ סָאד,, ןופ רבחמ)
 -נעליל בייל השמ ,אנהכ דוד רעקירָאטסיה
 ןופ זיא סעדָא .קילאיב ,םעה דחא ,םולב
 רטנעצ רעד ןרָאװעג ןָא ןרָאי רעקיצכא יד
 -רעד ןוא ,גנוגעוואב ןויצ-יבבוח רעד ראפ
 -בעה רעד ןופ גנובעלפיוא רעד ראפ ךָאנ
 "עּפס ,רוטארעטיל ןוא ךארּפש רעשיאער
 -איב טצעזאב ךיז ןבָאה ןטרָאד ןעוו לעיצ
 -טפירש ערעדנַא ליפ ןוא םעה דחא ,קיל
 -עגרעבירא טרָאד טָאה ןעמ ןוא ,רעלעטש

 טפירש-סטאנָאמ עשיאערבעה יד ןגָארט
 "1941 ןרָאי יד ןיא .(1906 רָאי ?חלשה,

 רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זיא 2
 עשטייד יד ךרוד גנורעקלעפאב רעשידיי
 ןוא ,ןרָאװעג טעטכינראפ ןעיימרא:יצאנ
 ,טעוועטארעג ךיז טָאה לייט א רונ

 ןקיטנייה ןיא שדוח ןט6 ןופ ןעמָאנ רדא
 רעד ןעוו ,ןטייצ עטלא יד ןיא .הול ןשידיי
 יו טשינ ןעװעג זיא רָאי ןופ בױהנָא
 שדוח רעד רָאנ ,ירשת שדוח רעד ,טנייה
 שדוח רעט12 רעד ןעוועג רדִא זיא ,ןסינ
 זיא סע ביוא ;געט 29 טָאה רדָא .רָאי ןיא
 -ייווצ א ןאראפ זיא סע ןוא רָאי-רוביע ןָא
 רעדָא ,"ינש רדֲא;/) רדֶא שדוח רעט
 רדַא שדוח רעטשרע רעד טָאה ,("רדאו.
 רעד סיוא טלַאפ רדָא שדוח ןיא .געט 0
 14) םירוּפ בוט-םוי רעשידיי רערעלוּפָאּפ

 ןופ ןקניידנָא םוצ (רדָא ןיא גָאט 15 ןוא
 יד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטער רעד

 רעצנַאג רעד .שורושחא ןוא ןמה ןופ ןטייצ
 א ראפ טכַארטַאב רעבירעד טרעוװו שידוח
 תינעת ארמג רעד ןיא ,דיירפ ןופ טייצ
 ןיברמ רדָא סנכנשמ,, טגָאזעג טרעוו ט"כ
 רעד ןָא ךיז טבױה סע ןעו ?החמשב
 ,ךיירפ יד ןעמ טרעסערגראפ ,רדָא שדוח
 ונבר השמ ןופ טיײצרָאי יד זיא רדָא יז
 ןוא םירופ; ,רתסא תינעת;/ ןגעוו
 -ךוז ערעדנוזאב ןיא עז ,"םירוּפ-ןשוש
 טרעוו רָאי:רוביע ןא ןיא --- .רעטרעוו
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 ןעמ סָאװ ,רדֶָא שדוח א ךָאנ ןבעגעגוצ

 ןגעו ."רדאו, רעדָא "ינש רדָא, טפור

 ,"רךָאירוביע, טרָאװ:ךוז םייב םעד

 -הלבק עטלַא רָאג ןופ ןעמָאנ ארדא
 ןבילבעג ןענעז ייז ןופ לייט סָאװ ,םירפס

 ןעמָאנ םעד ןופ שטייט םעד ."רהוז,, ןיא
 "עג רחוז ןיא -- .טשינ ןעמ טסייוו

 "אבר ארדא, :ס'ארדא ייווצ רימ ןעניפ
 ןוא ,אשנ תשרּפ ןיא (ארדא עסיורג)

 ןיא (ארדא עניילק יד) ?אטוז ארדא;
 ,טלייצרעד אבר ארדא יד ,וניזאה תשרּפ
 ענייז טימ ןזיא יאחוי ןב ןועמש יבר זַא
 ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז םירבח עקילייה 9
 -ייה יד ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא ?ארדיא;,
 ןעוועג זיא תובהלתה יד ןוא ,תודוס עקיל

 םירבח יד ןופ יירד ייב זַא ,סיורג ױזַא

 רעד ןיא .המשנ יד ןעגנַאגעגסיױא זיא
 תודוס יד טלייצרעד ןרעוו *אטוז ארדא;

 -רעביא טָאה יאחוי ןב ןועמש יבר סָאװ
 ,הריטּפ רעד ראפ םידימלת ענייז ןבעגעג
 טרָאװ ףוס םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא
 הכרבה תא 'ה הוצ םש יכ,, קוסּפ ןופ
 ןוא ,ןעגנאגעגסיוא המשנ ןייז זיא "םייח
 רעקיליײה ןַא יו ,ןעזעג ןבָאה םידימלת יד
 ןגעו -- .למיה ןפיוא ףיורא זיא רעייפ

 רעד ראפ תורדא יד ןופ נגוטיידַאב רעד
 רעד ןופ גנואייטשטנא רעד ןופ עטכישעג
 עצנַאג ַא ,ןראוועג ןבירשעג ליפ זיא הלבק
 זַא ,רעכיז ןענעז רעשרָאפ עטנרעלעג יירי
 ,ןטייצ עטלַא רָאג ןופ ןעמַאטש תורדא יד
 ןטנעמעלע ןבילברַאפ ייז ןיא ןענעז סע ןוא

 ןוא עיּפָאזָאליפ רעשידיי רעטלַא רעד ןופ
 ןטייוצ ףוס ןופ טייצ רעד ןופ קיטסימ
 ,םייסיא עשידיי עטלַא יד ןופ ,שדקמה תיב

 ןיא זיא סָאד .(סונאירדאה) סונירדַא
 רעזייק ןשימיור ןופ ןעמָאנ רעד ארמג רעד
 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,סונאיודאה
 -אירדַא ןופ ןעמָאנ רעד ,טרעדנוהרָאי ןט"2
 דנאטשפיוא םעד טימ ןדנובראפ זיא סונ
 תוריזג עכעלקערש טימ ןוא אבכוכ רב ןופ

 16 סונירדא--ארדא

 רעזייק ןראוועג זיא סונירדא .ןדיי ףיוא
 ראי ןיא עירעּפמיא רעשימיור רעד רעביא
 ןופ ןברוח ןכָאנ רָאי47 ,טסייה סָאד ,7
 ןיא טָאה סונירדא .שדקמה תיב ןטייווצ
 -ַאב ךיז ךיוא טפַאשרעה ןייז ןופ בױהנָא
 טָאה ןײלַא רע .טוג רעייז ןדיי וצ ןגיוצ
 ןופ רעדנעל יד רעביא עזייר ַא טכאמעג

 ךיוא טכוזַאב ןאד טאה ןוא עיזַא-רעדָאפ
 -ַאב ןבָאה ךיז רע לָאז ָאד .לארשי-ץרא

 עשוהי יבר אנת ןשידיי םעד טימ טנעק
 -עג ליפ םיא טימ טַאהעג ןוא,היננח ןב

 וצ סונאירדא ןופ גנוהיצַאב יד .ןכערּפש
 טָאה רע זא ,טוג יוזא ןעוועג זיא ,ןדיי
 "וצפיוא קירוצ ןדיי יד ביולרעד וליפַא
 טָאה םיצולּפ .שדקמה:תיב סָאד ןעיוב
 לעפאב ןטייווצ ַא ןבעגעגסױרַא סונירדַא
 שדקמה-תיב ןופ טרָא ןפיוא לָאז ןעמ זַא

 םעד דובכל לּפמעט ןשרענידנעצעג א ןעיוב
 טָאטש יד ןוא ,סואעצ טָאגּפָא ןשימיור
 אילע; ןיבעג ןעמָאנ א ןעמ לָאז םילשורי
 זיא לעפַאב רעד ןעװ ."אנילאטיּפאק

 רע טָאה לארשייץרא ןייק ןעמוקעגנָא
 עטסערג יד ןדיי יד ןשיווצ ןפורעגסױרַא
 סע זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .גנוגערפיוא

 ןופ דנַאטשפױא רעד ןכָארבעגסיױא זיא
 ןטכאלש יד .אבכוכ רב דלעה  ןשידיי
 יד זיא סאד ,עקיטולב ןעוועג ןענעז
 סָאװ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא המחלמ
 ןברוח, ןעמָאנ םעד טימ טנאקאב זיא
 ןרעו ו"נ ןיטג ארמג רעד ןיא ."רתיכ

 ןופ ןטייהלצנייא עכעלרעדיוש טלייצרעד

 הכיא שרדמ ןיא .רתיב-תמחלמ רעד

 ןרעוװו "היכוב ינא הלא לע, קוסּפ ןפיוא

 ,תוירזכא רעד ןגעוו םירוּפיס טלייצרעד

 טזָאלעג טָאה סונירדא רעכלעו טימ
 טלָאמעד טָאה סונירדַא .ןדיי ןדרָאמרעד

 "עג לייט) תוריזג יד ןבעגעגסױרַא ךיוא

 ((רעירפ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןגָאז עטנרעל

 -למ טשינ ,הרות ןייק ןענרעל וצ טשינ

 תבש ןטיהּפָא טשינ ןוא רעדניק יד ןייז

 -מוא ךיוא ןענעז טלאמעד (ג"י הליעמ)
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 יבר םיאנת עשידיי עטסערג יד ןעמוקעג
 -נַא ןוא ןוידרת ןב איננח יבר ןֹוא אביקע
 יגורח הרשע, יד ןופ םיאנת ערעד
 לטב ןענעז תוריזג עכעלקערש יד .,"וכלמ
 -כייל זיא לארשי-ץרא ןיא ןוא ןרָאװעג

 -עג זיא סונירדא ןעוו ןרָאװעג רעט
 ןיא (םירוסי עכעלקערש ןיא) ןברָאטש
 -עג זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,128 רָאי
 ,סויּפ סונינָאטנַא םיור ןיא רעזזייק ןרָאװ
 גנואיצַאב עטוג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו

 טרעװו שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא .ןדיי וצ
 טימ ךיוא טנָאמרעד טפָא ץנַאג סונירדַא
 רענייב ענייז) ?אימט קיחש, הללק רעד
 סונירדַא, ךיוא ןוא (ןרעו ןבירעצ ןלָאז
 רתיב ןופ המחלמ רעד ןגעוו ."עשרה

 "רב, ,"רתיב, רעטרעווכוז יד ייב עז
 ,"תוכלמ יגורה הרשע, ,"אבכוכ

 ,תרדא םהרגא ןב חמלש, עז תררדא

 .?אבשר

 א ."עביל, שיאערבעה ףױא הכהא
 רעד ןיא טָאה גנוטיידאב ערעדנוזַאב
 ,טָאג וצ עביל יד עיגילער רעשידיי
 יד ןופ עניא זיא סע ."םשה תבהא;

 -ער רעשידיי רעד ןיא ןעלַאעדיא עטסכעה
 ױזַא טשינ טָאג ןעניד לָאז ןעמ זַא ,עיגיל
 רעד רַאפ ןבָאה ארומ ןופ ,הארי ןופ ליפ

 טפַאשביל ןופ ,הבהא ןופ רָאנ ,ףָארטש

 םירבד שמוח ןיא קוסּפ רעד .טָאג וצ
 לכבו ךבבל לכב ךיחלא 'ה תא תבהאו, יו

 טָאג ןייד ןבָאה ביל טסלָאז וד ןוא) ךשפנ
 (המשנ רעצנַאג ןוא ץרַאה ץנַאג ןייד טימ
 -כיוו ױזַא סלַא ןרָאװעג טנעקרענַא זיא
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאד זַא ,קיט
 ןיא .עמש-תאירק ןופ לײט-טּפיױה סלַא
 סע זַא ,טגָאזעג טרעוו ז"ל םירבד ירּפס
 הוצמ ַא טוט רענייא ןעוו ךיילג טשינ זיא

 -ַאב טשינ לָאז רע ,ארומ) "הארי,, ןופ

 טוט סָאװ םענייא וצ ,(ןרעוו טפָארטש
 -ידיי יד ךיוא -- ."הבהא,, ןופ הוצמ יד

  "לָאלטימ ןופ ןפָאזָאליפ עזעיגילער עש |

 138 הבהא---תרדא

 הדוקּפ ןבא ייחב יבר לעיצעפס ןוא ,רעט
 ןבָאה "תובבלה תובוח, רפס ןייז ןיא
 םעד טפיטרַאפ ןוא ןכָארטשעגרעטנוא
 "הבהא, טימ טָאג ןעניד ןופ לַאעדיא
 -נַאג ַא ןפַאשעג ןבָאה םילבוקמ יד ךיוא

 רהוז ןיא ןוא הבהא ןגעװ הטיש עצ
 ןגעו טדערעג טרעװ (ד"מ תישארב)

 רעד טסייה סָאד ,"?אתמיחרד .אלכיה;
 ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,הבהא ןופ לכיה

 -עיגילער עשידיי עטלַא יד ןיא --- .למיה

 ןגעוו רָאנ טשינ טדערעג טרעוו םירפס עז

 ךיוא רָאנ ,טָאג וצ ןדיי ןופ הבהא רעד
 רעד .ןדיי וצ טָאג ןופ הבחא רעד ןגעוו
 -נַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ףָאזָאליפ רעשידיי
 טרעדנוהרָאי ןטצעל ןיא טבעלעג) עירד
 סױרַא טגָאז (שדקמה:-תיב ןטייווצ ןופ

 עביל יד זַא ,קנַאדעג םעד קרעוו ענייז ןיא

 ?ףטולָאסבַא; ןַא ןיא ןדיי וצ טָאג ןופ
 ןופ קיגנעהבָא טשינ זיא יז טסייה סָאד

 יצ הרות יד ּפָא ָאי ןטיה ןדיי יצ םעד
 קוספ םעד ףיוא ךיז טציטש רע .טשינ
 קשח םכברמ אל, 'ז םירבד שמוח ןיא
 טָאג זַא ,"םכתא 'ה תבהאמ יִכ ,םכב 'ה
 רע לייוו רָאנ ,ןדיי יד ןבילקעגסיוא טָאה
 טרעוו קנַאדעג רעקיזָאד רעד ,ביל ייז טָאה

 -עגסיוא רעכעלטייד ןוא רעקרַאטש ךָאנ
 תבהאכ, 'ג עשוה איבנ םייב טקירד
 םיהלא לא םינּפ םהו לארשי ינב תא 'ה

 וליפא ןדיי יד ביל טָאה טָאג יוו) יםירחא
 עדמערפ וצ ךיז ןדנעוו ייז ןעוו טלָאמעד
 ןיא ןענעװַאד ןיא ךיוא -- .(רעטעגּפָא
 יד ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ןענעז רודיס ןיא
 -תאירק רַאפ תוליפת-"הבהא;,/ עלעיצשפס

 יד זיא ויטָאמטּפױה רעייז סָאװ ,עמש

 זא) "הבהאב לארשי ומעב רחובה,, הּכוב

 לארשי קלָאפ ןייז טלייוורעד טָאה טָאג

 ךיוא ןַארַאפ ןענעז וצרעד .(עביל טימ

 תבהא,, ןוא "הבר הבהא,, תוליפת ייווצ יד

 -רַאפ ךיוא ןענעז תוליפת יד וצ ,"םלוע

 םיתבש לייט וצ םיטויּפ ןרָאװעג טסַאפ

 -"הבהא  ןסייה סָאװ ,םיבוט-םימי ןוא
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 טרעוו "לארשי תבהא , טימ --- .םיטויּפ
 םוצ דיי ןייא ןופ עביל יד טנכייצאב
 ללכבו שטנעמ וצ עביל ןגעוו .ןטייווצ
 תבהאו, קוסּפ רעטנאקאב רעד ןאראפ זיא
 יֿבר ןוא ,(ט"י ארקיו "ךומכ ךערל
 סָאד זא "םינהכ תרות,, ןיא טָאז אביקע
 ללה .הרות רעד ןיא "לודג ללכ, א זיא
 טקירדעגסיוא ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד טָאה
 ינס ךלעד, :םרָאפ רעוויטאגענ ַא ןיא

 טסָאה וד סָאװ) "דיבעת אל ךרבחל
 ,ןרעדנַא ןייק וצ ןָאט טשינ וטסלָאז טנייפ
 לכ איה וז,, זַא ,ייברעד קידנעקרעמַאב
 ,'ל תבש) "הלוכ הרותה

 ןלארשייץרא ןיא ןדיי ייב טפוש רוהא
 רפס ןיא טליצרעד טרעװ םיא ןגעוו
 -ידיי עטסטלע יד ןופ ענייא 'ג םיטפוש
 -יזָאד רעד טיול ,ןעיײּפָאּפע-ןדלעה עש
 ,ןולגע טלַאמעד טָאה גנולייצרעד רעק
 ןדיי יד טגיזאב ,באומ ןופ גינעק רעד
 ןבָאה ןדיי יד .טקירדעג קראטש יז ןוא
 באומ ןופ גינעק םוצ ןלָאצ טזומעג
 -אב וצ ןסָאלשאב טָאה דוהא .תונתמ

 ןטלאהאב טָאה רע .דנאל סָאד ןעיירפ
 לטנאמ ןייז רעטנוא דרעװש עפראש א
 יד ןופ הנתמ א טימ ןעמוקעג זיא ןוא
 -עק םעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,ןדיי
 -עג םיא רע טָאה הנתמ יד ןבעגעג גינ
 ןדער וצ םיא טימ טָאה רע זַא ,טגָאז

 באומ ןופ גינעק רעד .ךַאז עמייהעג ַא
 א ןיא דוהא טימ ןעגנאגעגניירא זיא
 ,דוהא טָאה טלָאמעד .רעמיצ רעדנוזאב
 -סיורא ,רעטקנילעג א ןעוועג זיא רעכלעוו
 יד דנאה רעקניל ןייז טימ טּפאכעג
 ןופ גינעק םעד ןכָאטשרעד ןוא דרעוװש
 ןוא רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא באומ
 ןיירא לענש זיא דוהא .ריט יד טכאמראפ
 יד טלמאזעגפיונוצ ןוא לארשי-ץרא ןייק
 עכלעוו ,באומ ףיוא ןלַאפעגנָא ןוא ןדיי
 המחלמ א וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ זיא
 רעייז ןופ טיוט ןקידמיצולּפ םעד בילוצ

 -אב ןוא םאומ טגיזאב טָאה דוהא .גינעק
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 טביירש ,ןָא טלָאמעד ןופ .ןדיי יד טיירפ
 ליטש דנאל סָאד זיא ,םיטפוש רפס רעד
 ,רָאי 80 ףיוא ןרָאװעג

 אתפסות ןוא תוינשמ תכסמ תולהֲא
 ןיא .םיקרּפ 18 טָאה ,תורהט רדס ןופ
 ,"תוליהא , ךיוא יז טסייה אתפסות רעד

 טגָאזעג טרעוו ט"ע ןיבוריע ארמג רעד ןיא
 רעד זא ,"יסוי יבר תוליהא אנת ןאמ,
 -נעמאזוצ רעד ןעוועג זיא יסוי יבר אנת
 יד ,"תולהא , תוינשמ יד ןופ רעלעטש
 ןגארפ יד ןעלדנאהאב תוינשמ עקיזָאד
 סָאװ ,ךאד א טסייחה סָאד ,להא ןא ןגעוו
 -אזוצ (רעּפרעק ןטױט) תמ א טקעדאנ

 םעדכרוד סָאװ ןוא ,ןכַאז-רוהט טימ ןעמ
 יד ןיא .אמט ןכאז רוהט יד ךיוא ןרעוו
 תולהא ןופ תוכלה יד ןבָאה ןטייצ עטלא
 הגיגח) ערעוװש רעייז ראפ טנכערעג ךיז

 זיא ארמג ןייק .("תולהאו םיעגנ, ד"י

 וצ ללכב יו אתכסמ רעקיזָאד רעד וצ
 .ןַארַאפ טשינ ,תורהט רדס ץנַאג טעמכ

 ,ונבר השמ ןופ רעדורב ,לודג ןהכ ,ןרהא
 רעד ןיא ,שמוח ןיא טמענראפ ןהכה ןרהא
 ךָאנרעד ןוא םירצמ תאיצי ןופ עטכישעג
 םעד ,רבדמ רעד ןיא גנורעדנאוו רעד ןופ
 שמוח ןיא .ונבר השמ ךָאנ טרָא ןטסערג
 זא ,טלייצרעד טרעוו יז קוסּפ יז תומש
 ונבר השמ ןופ ןעוועג רעטלע זיא ןרהא

 רעד ןעװעג זיא ןרהא .,רָאי יירד טימ
 ןרהא .דבכוי בייוו ןייז ןוא םרמע ןופ ןוז
 וצ השמ טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג זיא
 -ָאפוצפיוא םהיא ידכ םירצמ ךלמ הערּפ
 לָאז רע זא טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ןערעד
 בילוצ .םירצמ ןופ ןדיי יד ןזָאלסױרַא

 הֹּפ דבכ א ןעוועג זיא השמ סָאװ ,םעד
 "דער רעד ,*הּפ, רעד ןעוועג ןרהא זיא
 -- .6ד תומש שמוח) הערּפ ראפ רענ

 רעד טלייצרעד ךיוא טרעװ שמוח ןיא
 'ןעגנאגאב זיא ןרהא סָאװ אטח רעסיורג
 ןעוו ,"בהזה לגע,, ןופ אטח םעד ,ךעלמענ
 גראב ןפיוא טמיוזעג ךיז טָאה ונבר השמ
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 רעד טלייצרעד ,תוחול יד ןעמענ וצ יניס

 זיא טלָאמעד זא ,ב"ל תומש ןיא שמוח
 לָאז רֶע זא ,ןרהא וצ ןעמוקעג קלָאפ סָאד
 לָאז סָאװ ,"בהזה לגע./ םעד ןפאשאב ייז

 טָאה ןרהא ןוא ,טָאגּפָא ןא ראפ ןייז ייז
 ןרהא -- .טכאמעג בהזה לגע םעד יז

 רעדניק ענייז ןוא ,לודג ןהכ ןעוועג זיא
 ןענעז ייז ןופ ןעמאטש סאוו עלא ןוא

 תומש) םינהכ סלא ןראוועג טמיטשאב
 רעגנעהנָא ענייז ןוא חרק ןעװ .(ח"כ
 -ראפ ,ןרהא ןגעג ןטָארטעגסױרַא ןענעז
 דרע יד טָאה ,לודג ןהכ ןייז לָאז רע סָאװ

 -נעהנָא ענייז ןוא ןחרק ןעגנולשעגנייא
 זַא ןכייצ סלא ןוא ,(ז"ט רבדמב) רעג

 "רעד טרעוו ןהכ רעקיטכיר רעד זיא ןרהא
 רעד זא ,ג"י רבדמב שמוח ןיא טלייצ
 ןרהא ןופ ןקעטש רעד ,"ןרהא הטמ,,
 ןברָאטשעג זיא ןרהא ,טילבעגפיוא טָאה

 ןטפניפ) בָא שדוח ןיא גָאט ןטשרע םעד

 רה,, ןיא רָאי 123 ןופ רעטלע ןיא (שדוח
 ערעדנא ןא ןיא .(א"ל רבדמב) ?רהה

 -רעד טרעוו ('י םירבד) שמוח ןיא עלעטש

 ןיא ןברָאטשעג זיא ןרהא זא ,טלייצ
 ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא --- .הרסומ
 ןרהא זיא ארמג רעד ןוא הנשמ רעד ןופ
 רעד סלא ןרָאװעג טריזירעטקאראכ ןהכה

 ,ןשטנעמ ןשיװצ םולש ףדור ןופ לָאבמיס

 קרּפ "תובא יקרּפ,, ןיא טגָאז אישנה ללה
 םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ הוה, 'א

 ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו
 ןרהא ןופ םידימלת יד ןופ ייז) "הרותל
 םעד ךָאנ גָאי ןוא ,םולש םעד ביל בָאה

 ברקמ ייז ןוא ןשטנעמ ביל בָאה ,םולש

 טױט םעד ןגעוו-- .(הרות רעד וצ ייז

 רעלעיצעפס א ןאראפ זיא ןהכה ןרהא ןופ
 תודגא ענעדישראפ טימ "ןרהא שרדמ,,
 "םינטק םישרדמ, ןיא ןבעגעגסיורא)
 עז -- .(ט"ערת ,סעדָא "הירומ,, ךרוד
 ,"םינהכ ןהכ., טרָאװכוז

 ןָאזרעּפ עראדנעגעל לבב ןופ ןרהא
 ןופ גנואײטשטנַא ןופ עטכישעג רעד ןיא
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 סע .קיטסימ רעשידיי ןוא הלבק רעד
 "המכחל ףרצמ,, רפס ןיא טכארבעג טרעוו
 -ָאנ ןיא עידנַאק ןופ ר"שי ןטנרעלעג ןופ

 טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ לבוקמ ןופ ןעמ

 רפס ןופ רבחמ הזימרג ןּופ רזעלא יבר
 -גוהרָאי ןט9 ןופ עדנע ןיא זא ,"חקר,
 ןופ עפָאריײא ןייק ןעמוקעג זיא טרעד
 ,"דאדגאב ןופ ןױהא, רעסיוועג א לבב
 "לאומש, לבב ןופ אישנ ןופ ןוז רעד

 ןיא םינבר יד ןבעגעגרעביא טָאה רע ןוא

 ןא זיא ךיוא .תודוס-הלבק עּפָאריײא

 טָאה טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ רוזחמ ןטלא
 -ָאנ ןקיזָאד םעד טנָאמרעד ןענופעג ןעמ
 טרעװ סע .לבב ןופ ןרהא 'ר ןופ ןעמ

 יד ךיוא טכַארבעג טָאה רע זא ,טלייצרעד

 ןיז ןוכמ ףרַאד עמ סָאװ .,"תודוס,

 -גרעלעג עשידיי לייט -- .ןענווַאד םייב

 רעד זא ,ןטלַאהעג ןבָאה ,ץנוצ יו ,עט

 ןא זיא ןרהא יבר ןגעוו רוּפיס רעצנאג
 -עּפש יד סָאװ ,עדנעגעל עטכארטעגסיוא

 -רעד לעיצעפס ןבָאה םילבוקמ עקידרעט
 זא ,ןזייואב וצ םורָא יוזא ידכ ,ןדניפ
 טמַאטש ןוא טלא רהעז זיא הלבק יד
 -ידארט ןעװעג ןענעז סע ואוו ,לבב ןופ
 רעבָא .ארמג רעד ןופ ןטייצ יד ןופ סעיצ

 יד ןענופעג טָאה ןעמ ןעװ רעטעּפש
 ןופ טמַאטש סָאװ .,"ץעמיחא-תליגמ,

 -יחא רעד זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,1054 רָאי
 ןופ עטכנישעג יד ךיוא טלייצרעד ץעמ
 "דַאדגַאב ןופ ןרהא, םכח ןסיורג םעד

 רעכלעוו ,('ןרחא ובא, םיא טפור רע)

 "אב ךיז טָאה ןוא לבב ןופ ןעמוקעג זיא
 ואו םוטעמוא ןוא ,עילַאטיא ןיא טצעז

 ,םיתפומ ןזיוװַאב רע טָאה ןעמוקע זיא רע
 רעקירָאטסיה עטנרעלעג יד  יוו-ייס
 .סיזקע ָאי טָאה ןרהא יבר זַא ,ןטלַאה

 .טסעפ רעד ןופ גנוטיידַאב יד .טריט
 טָאה דַאדגאב ןופ ןרהא זא ,גנולעטש

 -הלבק יד ךיז טימ טכארבעג ךילקריוו
 ראפ זיא ,עּפָאריײא ןייק לבב ןופ ערעל

 ,סיורג רעייז הלבק רעד ןופ עטכישעג רעד
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 ךעלקריוו זיא הלבק יד זא ,טזייװַאב סע
 םייהעג טריטסיזקע טָאה סָאװ ,ערעל ַא
 עקידרעירפ רָאג-רָאג ןיא ןיוש ןדיי ייב
 טרעוו "דַאדגַאב ןופ ןרהא; ןגעוו ,ןטייצ
 א טימ לָאמנייא זיא רע זא ,טלייצרעד
 לבב ןייק עּפָאריײא ןופ קירוצ קעװַא ףיש
 .ןזיוװַאב טינ רעמ ךיז ןוא

 ןופ רבחמ ,אנָאלעצרַאב ןופ יולה ןרהא
 ןיא עינאּפש ןיא טבעלעג ,"ךוניחה,, רפס
 ןופ ףוס םוצ ַאנָאלעצרַאב טָאטש רעד
 -ןוהרָאי ןט14 ןופ ביוהנָא ןיא ןוא ןט3
 ןטמיראב ןקיזָאד םעד ןגעװ .טרעד

 קיגנײװ רעייז זדנוא זיא קסוּפ ןשידיי
 ץנַאג טשינ וליפא טסייוו ןעמ ,טנַאקאב

 טמענ ןעמ .ןסייהעג טָאה רע יוװ יונעג
 ליוו ,"ןרהא;' ןסייהעג טָאה רע זא ,ןָא
 רפס ןיא זמר א וצרעד ןאראפ זיא סע
 ןיא .המורת תשרפ ביױהנָא ןיא ךוניחה
 -עגנָא רָאג טרעװו םירפס עשידיי עטלַא

 רעד ."ךורב., ןסייהעג טָאה רע זַא ,ןבעג
 ןצנַאג ןיא ןענישרעד זיא "ךוניחה,, רפס

 ןיא רָאנ ןוא ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןֶע
 ,רבחמ םעד ןגעוװו ךיז טגָאז המדקה רעד
 ידוהי שיא ,יפלאב לדה, זיא רע !ַא
 "ףוניחה,, רפס רעד ."ינולצרב יול תיבמ
 רעד ןופ תווצמ ג"ירת יד טלַאהטנַא
 תורדס יד טױל טלעטשעגפיונוצ הרות
 רעד טיג תהוצמ רעדעי ייב .שמוח ןופ
 טימ ןבָאה סָאװ םיניד-טּפיוה יד "ךוניח;
 -ַאב ךוניח רעד .תוכייש א הוצמ רעד

 -ייז תווצמ ליפ ןיא ןעניפעג וצ ךיז טימ
 לשמל יוזא ,טייז עשיטע:-שילַארָאמ רע
 "ןשידב רוש םוסחת אל, הוצמ רעד ייב
 ליומ סָאד ןכַאמרַאפ טשינ טסלָאז וד)

 (האובת טעשערד רע ןעו סקָא ןופ
 ןיא םעט רעד זא ,"ךוניח. רעד טגָאז
 הפי שפנ ונשפנ תויהל ונמצע דמלל,;

 ןענרעל וצ) "הלמחהו דסחה רחא תפדור
 ןייש ןייז לָאז המשנ רעזדנוא זא זדנוא
 זא ןוא ,(תונמחר טימ ןעגנירדעגרוד
 וצ ךיז ןעניואועג רימ סָאװ ךרודאד
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 -עג רימ ןלעװ ,תומהב טימ דסח ןָאט
 וצ טוג ךיז ןעיצַאב וצ ןרעוו טניואוו
 םע הב וכלי היואר ךרדה הזו, ,ןשטנעמ
 יגעװ רעד זיא סָאד ןוא "רחבנה שדקה
 ןקילײה םעד רַאפ טסאּפעג זיא סָאװ
 ןעמונעגנָא זיא ?ךוניח; רעד .(קלָאפ

 סלַא טלעו רעשידמול רעד ןיא ןרָאװעג

 ןביושעגוצ םיא וצ ןענעז סע ןוא ,קסוּפ
 ןופ) םינבר עסיורג ןופ תוהגה ןרָאװעג
 הדוהי יבר "ךלמל הנשמ, ןופ רבחמ
 ןיא (קיּפ היעשי יבר ןופ ןוא ,סענַאזָאר
 טנַאקַאב ךיוא זיא טלעוו רעשידמול רעד

 / יֿבר ןופ "ךוניח תחנמ,, רפס-לוּפלּפ סָאד

 טקורדעג לָאּפָאנרַאט ןופ דַארַאב ףסוי
 -עג ןבירשעג זיא סָאװ ,גרעבמעל ,8
 ."ךוניח,, םוצ ןרָאװ

 ,בר ,(ה"אר) יולה ףסוי ןב ןרהא
 ןט13 ןיא ,קסוּפ ןוא רעקנעד ,ןדמל ,רבחמ
 תוכלה ענייז :עינאּפש ןיא טרעדנוהרָאי
 ןוא םינבר יד ךרוד ןעמונעגנָא ןענעז

 ןופ םירפס יד ןיא טכַארבעג טּפָא ןרעוו
 ה"אר רעד .םיקסוּפ עקידרעטעּפש יד
 רעד ."םנושאר, יד ןופ ךיז טנכער
 םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא ה"אר

 ןופ עילימַאפ יד .עינאּפש ןיא 1260 רָאי

 ,עקידסוחי יד ֹוצ טרעהעג טָאה ה"אר
 ןעוועג זיא עדייז-רעטלע-רעטלע ןייז ןוא
 ,"רךואמה,, רפס ןופ רבחמ רעד ,היחרז יבר
 ונבר ןופ דימלת א ןעוועג זיא ה"אר רעד
 רָאי ןיא ,(ן"במר רעד) ןמחנ ןב השמ |

 בר ןעוועג ןכָאה ה"אר רעד לָאז 1
 זיא רעכיז) אסאגאראס טָאטש רעד ןיא
 (1291 רָאי ןיא רעטעּפש .(טשינ סע
 .אדעלָאט ןיא ה"אר םעד רימ ןעניפעג

 םישוריּפ ןעועג רבחמ טָאה ה"אר רעד
 טמירַאב זיא ןטסײמַא :ארמג רעד ףיוא
 "תיבה קדב, רפס ןייז ךרוד ה"אר רעד

 קיטירק סלַא ןביושעגנָא טָאה רע סָאװ
 "תיבה-תרות,, רפס-הכלה םוצ תוגשה ןוא
 רעד .(א"'בשר) תרדא ןב המלש יבר ןופ
 .ה"אר ןופ רבח א ןעװעג זיא א"בשר
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 טרעפטנעעגטָא םהיא טָאה א"בשר רעד

 לייט -- ."תיבה תרמשמ,, רפט ןייז ןיא

 טָאה ה"אר רעד זא ןבָאה טלָאװעג ןבָאה
 ,"ךוניחה, רפס םעד ןעוועג רבחמ ךיוא
 רעד .קיטכיר טשינ ןיא סָאד רעבָא
 רָא םעד ךרעל ןברָאטשעג זיא ה"אר

2, | 

 "עג קסופ ןהכה בקעי ןב ןרחא
 בהנָא ןוא ןט123 ןופ עדנע ןיא טבעל
 טימ טנַאקאב ,טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ
 ןרהא יבו .םייח תוחרא, רפס ןייז
 ןיא ךיירקנַארּפ-םורד ןיא טכטלעג טָאה

 -רַאפ זיא רע ןוא ,(אנוברנ) ַאנָאבראנ
 ןעמַאצ ךיירקנַארפ ןופ ןרָאװעג ןבירט
 שוריג ןופ טייצרעד ןיא ןדיי עלא טימ

 -עג רע טָאה ךָאנועד .1206 רָאי ןיא

 לזניא םעד ףיוא עינַאּפש ןיא טניואוו

 ןעוועג רכחמ רע טָאה טרָאד .ַאקרָאיאמ

 ןופ גנולמאז א ,"םייח תוחרוא , רפס ןייז

 ענעדישרַאפ ךיוא ןוא םיניד ןוא תוכלה

 סָאד .רעדנעל ליפ ןיא םיגחנמ עשידיי

 -רָאפ רעד ראפ טרעוו ןסיורג א טָאה רפס

 לע יד ןיא םיגהנמ עשידיי יד ןופ גנוש

 ןרָאװעג זיא טנאקאב רעייז ,ןטייצ ערעט

 ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאװ ,רוציק רעד

 "רעד זיא סָאװ ןוא םייח תוחרא ןופ

 זיא ץלא) "וב לכ, ןעמָאנ ןטימ ןעניש

 בקעי ןב ףַארנָאילביב רעד .(םיא ןיא

 ךיוא זא ,טניימ "םירפסה רצוא , ןייז ןיא

 יבר ןעװעג רבחמ טָאה "וב לכ, םעד

 "עג ןזיואב זיא סע רעבָא ;ןהכה ןרהא

 "עג זיא רוציק רעקיזָאד רעד זא ,ןרָאװ

 .ןרעדנַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טכַאמ

 "מיראב רׂשא ןב השמ ןב ןרהא

 ןופ רעלעטשטסעפ ,הרוסמ לעב רעט

 ,לארשי'ץרא ןיא טבעלעג ,טסקעט-ך"נת

 רע ,טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא ,הירבט ןיא
 ןב, ןעמָאנ ןטימ טנאקאב ףךיוא זיא
 די, רפס ןייז ןיא ם"במר רעד ."רשא
 זא טגנערב הרות רפס תוכלה "הקזחה

 16 רענילרַאק ןרהא --בקעי ןב ןרהא

 רעד ןופ תוישרּפ יד ןלעטשטסעפ ןייז ןיא
 רעד ףיוא טציטשעג ךיז רע טָאה הרות
 "םירצמ זיא הרות רפס רעטנאקאג,
 טָאה סע סָאװ (םירצמב .עודיה רפסה)
 ןַארַאפ זיא סע .רשא ןב ןעוועג היגמ
 סָאװ די:בתכ שמוח רעד זא .,גנוניימ א
 ,עיריס ןיא אּפעלַא ןיא ךיז טניפעג
 ןוא ,רשא ןב ןקיזָאד ןופ ךיוא טמַאטש
 סָאװ ,"עודיה רפס;/ רעד ןייז לָאז סָאד

 ןופ גנוניימ יד --- .טגנערב ם"במר רעד
 ןעוועג זיא רשא ןב זא ,עטנרעלעג לייט

 .עקיטכיר ןייק טשינ זיא רעמיאַארַאק ַא

 עטשרע יד ןופ ,יבר רענילראק ןרהא
 לארשי יבר ךָאנ דלאב םייבר עשידיסח

 ץצת רָאי ןיא ןריובעג .בוט-םש-לעב
 רָאי ןיא ,גנוי ןברָאטשעג ןוא (1736)

 .רָאי 36 ןופ רעטלע ןיא ,(1772) ב"לקת

 יבר רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןרהא ינר

 "עד ןעמ טָאה ןעמָאנ ןייז ףיוא .עטיל ןיא

 יד עטיל ןיא םידיסח יד ןפורעג רעכיר

 "םיצירע רימז, רפס םניא ."רענילראק,,

 רָאי ,ץינסקעלַא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 עטשרע סָאד טרעוו ,תודיסח ןגעק ב"לקת

 -עג טעדגירגעג זיא סָאװ לביטש עשידיסח

 -נָא ,םידגנתמ יד ןופ םורטנעצ ןיא ןרָאװ

 ילוַאק לש ןינמה,, ןעמָאנ ןטימ ןפורעג

 ןופ .רענילראק יד ןופ ןינמ רעד) "רענ

 "יסח ןאראפ ןענעז רענילראק ןרהא יבד

 רענילראק ןרהא יבר .,רעטרעװ עשיד

 ,תבש וצ רמז א ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה

 ןלעיצעפס א טימ ןעגנוזעג טרעו סָאװ

 יד טימ ןָא ךיז טביוה רמז רעד ;ןוגינ

 טָאג "תבש םעונ ףוסכא הי :רעטרעוװו

 (תבש ןופ טייקסיז רעד וצ קנעב ךיא

 ןעמ זא ,ןטעבעג רע טָאה האווצ ןייז ןיא

 ענייק רבק ןייז ףיוא ןביירש טשינ לָאז

 ּפָאןעמַאטש ןרהא יבר ןופ --- .ןעלטיט

 -ילרַאק רעד וצ ןרעהעג סָאװ םייבר יד

 ,עיטסאניד רענ
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 ,בר רעוואנַאדיוק לאומש ןרהא
 רעד ןיא טנאקאב ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא
 תכרב; רפס ןייז ךרוד טלעװ רעשידמול
 ערעװש יד ףיא שוריּפ א .,"חבזה
 ,םישדק רדס ןיא ארמג רעד ןופ תותכסמ
 -ַאב ךיוא זיא סָאװ ,לאומש ןרהא יבר
 ןעמָאנ ןטימ םירפס יד ןיא טנַאק
 לאומש יבר ברה ונרומ) "ק"שרהמ,,
 ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא (רעוװָאנַאדיײק
 ןופ טייו טשינ ,וָאנַאדױק ןיא 4
 -עג ןעמונעגפיוא ןַאמרעגנוי סלַא ;קסנימ
 ,(קסירב ןבעל) עלַאיב ןיא בר סלא ןרָאװ
 יד ,ח"ת תרזג יד תעב 1648 רָאי ןיא
 -ָאק יד ןעוו ,ןדיי ףיוא תוטיחש-ןקאזָאק

 ןייק טרעטנענרעד ךיז ןבָאה תונחמ-ןקאז
 טרָאד ןופ לאומש ןרהא יבר זיא עלַאיב
 -פיוא זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןפָאלטנַא
 -יבַאר ןיא ןייד סלא ןרָאװעג ןעמונעג
 סָאד ןעו (1665) וטת רָאי ןיא .טאנ
 ןענעז ןקַאזָאק יד ןוא רעטילימ עשיסור
 לאומש ןרהא יבר זיא ,ענליוו ןייק ןיירא
 לטעטש ןיילק א ןיא ןפָאלטנא טשרעוצ
 "עז טרָאד ךיוא רעבָא ןילבול ייב ווָארוק

 "ניק ייווצ ןוא ,ןקַאזָאק יד ןעמוקעגנָא ןענ
 -מוא ןענעז לאומש ןרהא יבר ןופ רעד

 טרָאד ןופ .הטיחש רעד ןיא ןעמוקעג
 ןייק ןפָאלטנא רעטייו לאומש יבר זיא
 "נַאװ ליפ ךָאנ ;דנַאלשטיײד ןוא ךיירטסע
 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רע זיא ןעגנורעד

 -רעד ,טריפ ןיא דנַאלשטיײיד ןיא בר סלא
 ןלױּפ ןיא רעדיוו בר ןעוועג רע זיא ךָאנ

 -עּפש ,(וָאשעשז) אשיר טָאטש רעד ןיא

 טרופקנַארפ ,קסירב ,וָאגָאלג ןיא רעט

 זיא רע ןוא ,עקָארק ןיא ףוס םוצ ,ןיימד

 ןיא קינלעימכ טָאטש רעד ןיא ןברָאטשעג

 טרָאד זיא רע ןעו ,1676) וץלת רָאי

 דעו, ןופ הפיסא ןא וצ ןעמוקעגניהא

 םוצ המדקה רעד ןיא --- ."תוצרא עברא
 ןרהא יבר רעביא טיג ,"חבזה תכרב,, רפס

 רעביא ןטייהלצנייא עלופטרעוו לאומש
 -כיוו רעייז .ןטייצ ענעי ןיא תוטיחש יד

 188 בוא---לאומׂש ןרהא

 תובושתו תולאש רפס ןייז ךיוא זיא גיט

 טרופקנַארפ טקורדעג) "לאומש תנומא.,

 טלדנַאהַאב ןרעו סע ואוו ,(1683 ןיימד
 -עמ ערעייז סָאװ ,תונוגע ןופ תולאש ליפ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןדנואוושראפ ןענעז רענ
 ןעניפעג ָאד ךיוא .תוטיחש יד ןופ טייצ
 -לצנייא עשירָאטסיה עקיטכיוו ליפ רימ

 ןרהא יבר .טייצ רענעי ןגעו ןטייה
 ןעוועג רבחמ טָאה רעװָאנַאדױק לאומש
 "לאומש תכרב ,, יו םירפס ערעדנַא ךָאנ
 ןופ המדקה רעד ןיא) הרות ףיוא תושרד
 עקירעיורט יד טלייצרעד טרעװ ןוז ןייז

 תראפת,,ךיוא יװ ,(רבחמ ןופ עיפַארגָאיב
 ןרהא יבר --  .ערעדנַא ןוא "לאומש
 -יוק שריה יבר ןעוועג זיא ןוז ס'לאומש

 -רסומ ןרעלוּפָאּפ ןופ רבחמ ,רעװָאנַאד
 ןוא שיאערבעה ףיוא "רשיה בק, רפס
 -ָאנַאדױק שריה, עז םיא ןגעוו ;שידיי
 ."רעוו

 ,רעכַאמ-ףושכ ןופ ןעמענ) ינועדי ,בוא
 -יפעג ך"נת ןיא .,(ןטייצ-ך"נת יד ןיא
 יב ךיוא זא ,רעטרע ליפ ןיא רימ ןענ
 סָאװ ,רעכַאמ-ףושכ ןעוװעג ןענעז ןדיי
 ,"ינועדי, ןוא "בוא, ןפורעג טָאה ןעמ
 זא ,טגָאזעג טרעװ 'כ ארקיו שמוח ןיא
 .ךי ןוא בוא, ןופ ףושכ םעד ןָאט ראפ

 -ראפ ךרוד ףָארטש-טױט טמוק ?ינוע
 טרעוו ח"י םירבד שמוח ןיא -- .ןענייטש
 שרודו ינועדיו בוא, טנָאמרעד ןעמאזוצ
 סע רעוװ ןוא ינועדיו בוא) "םיתמה לא
 וצ זיא ןופרעד .(עטיוט ייב טשרָאפ
 טַאהעג טָאה "בוא,, ןופ ףושכ רעד זַא ,ןעז
 -סטפנוקוצ ןרעוו ריואוועג טימ תוכייש א
 -יוט ןופ רעטסייג ןפורסיורַא ךרוד ןכאז
 -יזָאד סָאד --- .ייז ייב ךיז ןגערפ ןוא יט
 ןופ רערעכיז ןוא רערָאלק ךָאנ זיא עק

 טרעוװו סָאװ ,השעמה רופס ןטנַאקַאב םעד

 לטיּפאק 'א לאומש רפס ןיא טלייצרעד
 ןטלַאהעג טָאה ךלמה לואש ןעוו זא ,ח"כ
 יד טנייפ ענייז טימ המחלמ רעד ברע
 א ייב ןגערפ ןעגנאגעג רע זיא ,םיתשלּפ
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 ַא "בוא תלעב.
 -פיורא,, םיא טָאה יז ןוא ,"רוד ןיע., ןיא
 זיא רעכלעוו ,איבנה לאומש ?טכַאובעג
 טָאה לאומש ןוא ,ןברָאטשעג ןעוועג ןיוש
 זא ,תואיבנ עקירעיורט יד טגָאזעגנָא םיא
 ,המחלמ רעד ןיא ןלַאפ טעװ לואש

 ,עקירפַא חרזמ ןיא דנַאל ַאדנאנוא
 ןיא ,דנאלגנע ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא

 ןוא סרעגענ ןָאילימ 4 ייב ןעניואוו דנַאל

 חטש רעד  .רעעּפָארײא טנזיוט 10 ייב
 -ַאוק טנזיוט 400 ייב זיא ַאדנַאגוא ןופ

 טָאה 1902 רָאי ןיא---.רעטעמָאליק:טַאוד

 רעד טגיילעגרָאפ גנוריגער עשילגנע יד
 ןלָאז ןדיי זא ,עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 טרָאד ןוא  ַאדנַאגוא ןיא ןצעזַאב ךיז
 ןיא טָאה סָאד .דנַאל שידיי א ןדנירג

 טלָאמעד עיצַאזינאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 ןוא םערוטש ןסירג א ןפורעגסיורא
 -יזערּפ רעקיטלָאמעד רעד .תועד-יקולח
 -ַאזינאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעד

 לייט ךיוא יו לצרעה רָאדָאעט ,רד עיצ

 ןעמ זא ,ןטלַאהעג ןבָאה רעריפ ערעדנַא
 .גַאלשרָאפ ָאדנַאגוא םעד ןעמענָא ףרַאד

 רעריפ עשיטסינויצ ערעדנא ייר א רעבָא
 םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףראש ןענעזצ
 עגַארפ עקיזָאד יד .גאלשרָאפ-אדנאגוא

 רעגאל ןשיטסינויצ םעד טלייטעצ טָאה

 ןוא ?רעגָאז-ָאי, יד ןיא ,ןלייט ייווצ ןיא

 םערוטש םעד ןטימ ןיא ."רעגָאז ןיינ,
 {,(1904 רָאי) ןברָאטשעג לצרעה .רד זיא

 טָאה 1905 ראי ןיא סערגנָאק ןט-7 ןפיוא
 סלצרעה ,רעגנעהנָא - ַאדנַאגוא רעד

 טפירש רעשילגנע-שידיי רעד -,טניירפ
 "אב לָאמַאכָאנ ,ליװגנַאז לארשי רעלעטש
 -נָאק רעד ,גַאלשרָאפיַאדנַאגוא םעד טיינ

 ןפרָאװעגּפָא םיא טָאה סערג

 -עט רעשיאערבעה ַא ןופ ןעמָאנ להוא
 -ץרא ןיא 1925 טעדנירגעג ,עידוטס-רעטַא
 רעשידיי רעד ייב ,ביבא-לת ןיא ,לארשי

 סעָארעווא---אדנאגוא

 ,אוב"-כשוף-מאַכערן 
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 רעטײברַא
 ,?םידבועה

 א ןופ רבק ןפױא בוטש א להֹוא
 גהנמ א זיא םידיסח ייב ,(יבר ןשידיסח
 ףיוא ןעמ טיוב טבראטש יבר א ןעוו זא
 רעד טסייה סָאד ןוא ,בוטש א רבק ןייז

 ללּפתמ ןעמ טמוק ןיהא טרָאד .,?להוא,,

 "ךעלטיווק, רעדינַא טגייל ןעמ ןוא ןייז
 "עג טרעװ "להוא, ןיא .תושקב טימ

 לטיונק א טימ למיוב ,דימת רנ א טנערב
 "להוא,, רעד טרעוװ ןטסײמַא ,טכיל רעדָא

 ךיוא יװ ,יבר ןופ טײצרָאי ןיא טכוזאב

 "םוי ןוא הנשה שאר ןשיװצ געט יד ןיא
 ביוא ,רָאי ץנאג א ךיוא רעבָא .,רוּפכ
 טייקפאלש א םענייא ייב ךיז טפערט סע

 םוצ ןעמ טייג ,קילגמוא רעדנא ןא יצ

 טרעװ "להוא, רעד ןייז ללּפתמ להוא

 לשמל יװ ,יבר ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג
 להוא רעד, ,"םשי-לעב ןופ להוא רעד;

 תורדתסה;) עיצאזינאגרָא !

 "רעװאלסַארב ןמחנ יבר ןופ

 עשיאערבעה עטלא יד ןיא אנעציווא
 ןייז טימ טנָאמרעד רע טרעו םירפס

 רעשיבארא .(אניס ןבא ןעמָאנ ןשיבַארַא
 ,רענַאדעמכַאמ א ,ףאזאליפ ןוא רָאטקָאד
 ןוא אראכוב ןיא 980 רָאי ןיא ןריובעג
 ןַאדַאמַאה ןיא 1037 רָאי ןיא ןברָאטשעג
 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רע .(עיסרעּפ)
 ןפָאזָאליפ עשידיי ךס א ףיוא סולפנייא

 יבר ףױֵא לשמל יו רעטלַאלטימ ןיא
 ד"באר,, ,"ירזוכ,, ןופ רבחמ ,יולה הדוהי

 סָאמ רעסיוװעג א ןיא ןוא "ןטשרע םעד
 דוד רָאסעּפָארּפ .ם"במר ןפיוא ךיוא

 "יטסימ עסיוועג זא ,ןבָאה ליוו קרַאמיינ
 טַאהעג ןבָאה אנעציווא ןופ רעכיב עש
 סָאד .םילבוקמ יד ףיוא סולפנייא ןא
 ןייז זיא ַאנעציװַא ןופ ךוב עטסטמירַאב
 םיא ןופ ןלייט :"ןָאנַאק, רעשיניצידעמ

 .שיאערבעה ןיא ןענישרעד ןענעז

 רעטמיראב רעקיזָאד רעד סעָארעוװוא
 עטלא יד ןיא טנָאמרעד טרעוװ ףָאזָאליפ
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 ןשיבארא ןייז טימ םירפס עשיאערבעה
 יד ןופ רענייא .('ךשר ןבא; ןעמָאנ

 ןריובעג ,ןפָאזָאליפ עשיבַארַא עטסערג |
 ,1198 ןברָאטשעג ןוא ,עיִנַאּפש ןיא 46
 ענייז ןיא טייטשאב טעברא טפיוה ןייז

 ןשיכירג ןטלַא ןופ קרעוװו יד וצ םישוריּפ

 טָאה סעָארעװא ,לטָאטסירַא ףָאזָאליּפ
 -ידיי יד ףיוא סולפנייא ןסיורג א טַאהעג

 עכלעוו ,רעטלַאלטימ ןופ ןפָאזָאליפ עש
 רעד) "לודגה םכחה, ןפורעג םיא ןבָאה

 -ייז עלַא טעמכ .(רעטנרעלעג רעסיורג

 ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז רעכיב ענ

 טבײרש ם"במר רעד .,שיאערבעה ןיא

 ןייז ןוא סעָארעװַא ןגעו ווירב א ןיא

 ןויכ אוהש יתיארו, הטיש רעשיּפָאזָאליפ

 בָאה ךיא ןוא) "לודג קוידב תמאה לא

 תמא םוצ ןפָארטעגוצ טָאה רע זא ,ןעעזעג

 ,(טייקכעלטקניפ רעטסערג רעד טימ

 -ארָאמ ןוא לבוקמ לאומש הריזוא
 ןט16 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא טסיל

 ןשיווצ ןרָאװעג ןגיוצרעד ;טרעדנוהרָאי

 -ץרא ןיא תפצ טָאטש רעד ןופ םימכח יד

 הלבק טייצ עסיוועג א טנרעלעג ןלארשי

 יבר ייב ןוא (י"רא) אירול קחצי יבר ייב

 רע) הדיזוא לאומש יבר-- .,לַאטיװ םייח

 -יזוא יד, ןעמָאנ עילימאפ ןייז טביירש

 ,םירפס עכעלטע ןביורשעג טָאה ('הד

 רעֶא זיא רפס רעטסקיטכיוו ןייז רעבָא
 ןעמָאנ ןטימ תובא יקרּפ ףיוא שוריּפ

 -פיונוצ ָאד טָאה רע ."לאומש שרדמ,

 ףיוא םישוריּפ עטלַא ליפ רעייז ןעמונעג

 םעד ,הנוי ונבר ,ם"במר ןופ תובא יקרּפ
 ףסוי יבר ,ןשוש ןבא ףסוי יבר ,יריאמ

 ליפ סָאװ ,ערעדנא ןוא לאנברבא ,ץבעי
 יז ןוא ,ןעגנאגעג ןריולרַאפ ןענעז ייז ןופ

 שרדמ, רפס ןיא רָאנ ןבילבעג ןענעז

 יד וצ טָאה ןײלַא רבחמ רעד ."לאומש
 -ייא ענייז ךיוא ןבעגעגוצ םישוריפ עלא

 .ןעגנוקרעמאב ענעג

 12 גיוא--הדיזוא

 רעשידי רעד ןיא רעטשרעביוא
 טרָאװ םעד .טַאטשנא טרעװ  ךַארּפש
 טרָאװ סָאד ןטסיײמַא טצונַאב "טָאג,
 לָאז ןעמ ידכ זיא סָאד ."רעטשרעביוא,

 םימש םש; םעד ןעגנערבסיורַא טשינ
 (טסיזמוא טָאג ןופ ןעמָאנ םעד) "הלטבל

 רעד, זיא טרָאװ ןקיזָאד ןופ שטייט רעד
 ,למיה ןיא טסייה סָאד ,"ןבוא טציז סָאװ

 למיה רעד סלַא "ןביוא , טרָאװ סָאד ךיוא
 רעשידיי רעד ןיא טצונאב טפָא טרעוו
 למיה סלא "ןביוא,, טרָאװ סָאד .,ךַארּפש
 ןשיאערבעה םעד ןופ גנוצעזרעביא יד זיא
 טרָאװ סָאד ;למיה סלא "םורמ,, טרָאװ
 "יא יד זיא טָאג, סלַא "רעטשרעביוא,,
 סלא '"ןוילע, טרָאװ ןופ גנוצעזרעב
  תישארב שמוח ןיא ןעניפעג רימ .?טָאג
 זיא רע ןוא) "ןוילע לאל ןהכ אוהו, ד"י

 הכיא ןיא .(טָאג ןטשרעביוא םוצ ןהכ ַא
 רמא הז ימ,:םתס ךיוא רימ ןעניפעג 'ג
 "?בוטהו תוערה אצת אל ןוילע יפמ ---
 ליומ ןופ זא --- טגָאזעג סע טָאה רעוו)
 ןעייג ,טָאג טסייה סָאד ,ןטשרעביוא ןופ

 רעד ןוא תוריזג עטכעלש יד סיורא טשינ
 , ,(לרוג רעטוג

 קיטע עיגילער רעשידיי רעד ןיא גיוא
 טכַארטאב שטנעמ ןופ גיױא סָאד טרעוו
 סָאװ ,רעדילג טּפיױה יד ןופ רענייא סלַא
 ןיא ,שטנעמ ןופ םישעמ יד ףיוא ןקריוו
 ;טגָאזעגנָא טרעװ ו"ט רבדמב שמוח
 "םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו;
 ןופ ןריפראפ ןזָאל טשינ ךיז טלָאז ריא)

 יקרּפ ןיא .(גיוא רעייא ןוא ץרַאה רעייא
 הדמ עטוג סלא טרעװ 'ב קרּפ ,תובא
 ןיא .גיוא טוג א ,"הבוט ןיע,, טכארטאב
 ;טגָאזעג טרעוו 'ה קרּפ תובא יקרּפ ןבלעז

 םהרבא ןופ םידימלת יד ןופ זיא רעוו
 ַא ,"הבוט ןיע, טָאה סָאװ רעד ?וניבא
 ןייז וצ הדימ יד טסייה סָאד ,גיוא טוג
 טשינ ,שטנעמ ןטייוצ םוצ ךעלטניירפ
 ףיוא ןבָאה תונמחר ,םענייק ןייז אנקמ
 "ףרה ןיע, :עז .,שטנעמ ןטייווצ םעד
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 ("ןיע תחת ןיע,) גניױא ראפ ניווא
 זא ,טגָאזעג טרעװו א"כ תומש שמוח ןיא
 ןטייוצ םעד טגָאלש שטנעמ ןייא ביוא
 יד לָאז ,םיא טעדנואוורַאפ ןוא שטנעמ
 ,"ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע,, ןייז ףָארטש
 ,ןָאצ א ראפ ןָאצ א ,גיֹוא ןא ראפ גיוא ןא

 טפאשנסיוו:סטכער רענײמעגלַא רעד ןיא
 -אב ףָארטש עגנערטש עקיזָאד יד זיא
 -סוי, ןעמָאנ ןשינײטַאל םעד טימ טנאק
 ץעזעג סָאד ,טסייה סָאד ,?סינָאילאט

 ןבלעז םעד טימ טקנוּפ םענייא ןלָאצוצּפָא

 ןיא רעבָא -- .ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ
 ןיא םגה זא ,רימ ןעניפעג ארדמג רעד
 עגנערטש  ַאזַא שוריפב טייטש שמוח
 יד זדנוא טנרעל ןגעווטסעדנופ ,ףָארטש

 "ןיִש תחת ןיע, זא ,"הּפ לעבש הרות,
 רעגעלש םעד לָאז ןעמ זא ,טשינ טניימ
 ןעמ רָאנ ,גיוא ןא ןכאמ דנילב ךיוא
 זא ,טסייה סָאד ,טלעג ,"ןוממ,, טניימ

 טרעװ םעד ןלָאצַאב ףרַאד רעגעלש רעד

 אמק אבב ארמג יד זיא סָאד .גיוא ןופ
 רעד ןיא ."ןוממ -- ןיע תחת ןיע, ג"פ
 תליגמ, קינָארכ רעשירָאטסיה רעטלַא
 םעד ןגעוו זא ,טלייצרעד טרעוו ,"תינעת
 יד ןשיװצ תועד יקולח א ןעוװעג ןזיא
 ןופ ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ .,"םישוריּפ,
 "םיסותיב,, יד ןוא ,הֹּפ לעבש הרות רעד
 ןבָאה סָאװ ("םיקודצ, ןופ עּפורג ַא)
 שטייט ןכַאפנייא םייב רָאנ ןטלַאהעג ךיז

 ןבָאה "םיסותיב ,, יד זא ןוא קוס5פ ןופ
 וריבח לש 'וניע תא אמיס,, ןטלאהעג

 םעד טָאה רע ביוא) '"וניע תא אמסי

 ןעמ לָאז ,גיוא ןא טכאמעג דנילב ןטייווצ

 "ידי רעד ;(ןכאמ דנילב גיוא ןייז ךיוא

 תיב ןט-2 ףוס ןופ רעקירָאטסיה רעש
 ךוב ןיא טביירש סויואלפ ףסוי שדקמה

 ןטכירעג יד זא ,8 ,64 ?רעמיטרעטלַא,

 רַאפ גיוא, ,רעדָא ןייז גהונ ךיז ןגעלפ
 "-יפ רעשידי רעד .טלעג רעדָא "גיוא

 רעבלעז רעד ןופ עידנַאסקעלַא ןופ ףָאזָאל

 תחת ןיע,, טימ זא ךיוא טשטייט ןָאליפ טייצ

 154 סוטסוגיוא--גיוא רַאּפ גיוא

 ראפ גיוא  ךַאפניא ןעמ טניימ "ןיע
 יד ךיוא ןשטייט עבלעז סָאד ."גיוא
 יו ,רעמיאַארַאק יד ךיוא ןוא םינורמוש
 דומלתה ימכח יד רָאנ ןבָאה ןעז רימ
 סָאד זא ,שטייט ןרעדלימ םעד טַאהעג

 -ָארטשַאב עגנערטש יד טשינ ןעמ טניימ
 ."גיוא רַאפ גיוא,, ןופ גנופ

 רעזייק ןשימיור ןופ ןעמָאנ סוטסוגױא
 טָאה רעכלעוו ,סוטסוגיוא ןאיוואטקָא

 רעשימיור רעטלא רעד רעביא טשרעהעג
 עלָאר עסיורג א טליּפשעג ןוא עירעּפמיא
 .עטכישעג רעשידי רעטלא רעד ןיא

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סוטסוגיוא
 -עכער-טייצ רעכילטסירק רעד רַאפ 3

 ךָאנ 14רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ,גנונ
 -טייצ רעכעלטסירק רעד ןופ בױהנָא םעד

 בױהנָא ןיא טָאה סוטסוגיוא-- .גנונכער

 ןדיי יד וצ גנואיצַאב עטוג א ןזיועגסױרַא
 יז ואו ,רעדנעל ענעדישרַאפ יד ןיא

 גינעק רעשידי רעד .טניואוועג ןכָאה
 -קנַאד ןופ ןכייצ סלא טָאה ךלמה סודרוה
 .רעביא סוטסוגיוא רעזייק םוצ טייקראב

 א ריא ןוא ןורמוש טָאטש יד טיובעג
 א ןיא סָאד) "עטסאבעס ,, ןבעגעג ןעמָאנ
 "אב עבלעז יד טָאה ןוא טרָאװ שיכירג

 -וגיוא, שינײטַאל ףיױא סָאװ גנוטייד

 דובכל רע טָאה םעד רעסיוא ;("סוטס
 טָאטש:טרָאּפ א טיובעגפיוא רעזייק םעד
 םעד דובכל ןבעגעג ןעמָאנ א ריא ןוא

 "רוה ךָאנ דלַאב ."אעראזעצ, רעזייק
 -עג ךָאנ סוטסוגיא טָאה ,טיוט סעסוד
 ןטשריפ עשידיי ןעמיטשַאב טוואורפ
 לארשי-ץרא רעביא רעדניק סעסודרוה ןופ

 ףליה ערעקרַאטש ןייק זא ,קידנעעז רעבָא
 -יוא טָאה ,ןבָאה טשינ ייז ןופ רע טעוו
 עשידיי יד טפאשעגּפָא ןצנאגניא סוטסוג
 ןוא לארשייץרא ןופ טייקידנעטשסבלעז
 רעביא רעשרעה סלַא טמיטשַאב טָאה
 סָאװ ,רָאטַארוקָארּפ ןשימיור א דנַאל םעד

 -רעד יד ץנעדיזער ןייז סלָא טָאהעג טָאה
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 טייצ רעד ןיא .ןירסיק טָאטש עטנָאמ
 ןיא ןדיי יד ןבָאה רעזייק סוטסוגיוא ןופ
 ערענעלק ןכאמ טוואורּפעג לארשי-ץרא
 ןופ ןפראוואוצּפָארַא ידכ ,סעיצולָאװער
 סָאד רעבָא .טפַאשרעה עשימיור יד ךיז

 טָאה סוטסוגיױא סָאװ רעטילימ עשימיור
 -יבַאס ןופ גנוריפ יד רעטנוא טקישעג
 -פיוא עלא יד ןבָאה סוראוו ןוא .סוינ
 -יוט ליפ טיוטעג ןוא טקירדרעד ןדנַאטש
 "סוטסוגיױא,, ןעמָאנ םעד -- .ןדיי רעטנז
 ןיא רימ ןעניפעג רעזייק ןשימיור סלַא
 .שרדמ ןוא ארמג ןיא רעטרע עכעלטע
 ,טגָאזעג טרעװ 'ט תוכרב ימלשורי ןיא
 ,"סוטסוגא ,רסיק ,סואליסב רמאד שניאכ,

 סואעליזאב :ןגָאז ןשטנעמ יו רעגייטש א
 -וגיוא ,רעזייק ,("גינעק,, שיכירג ףיוא)

 'א רתסא תליגמ שרדמ ןיא .,"סוטס
 -על עשירעטילימ יד ןגעוו טגָאזעג טרעוו
 ,סוטסוגוא ארקנ ךלמה ןיא,, זַא ,ןענָאיג
 ךלמ רעד) "הליחת םה ותוא ןירוקש דע

 ,סוטסוגױא לטיט םעד טשינ טמוקַאב
 סיוא טשינ םיא ןפור ןענָאיגעל יד ןמז לכ

 - ,(רעזייק סלא

 -ָאטױא, טרָאװ ןטימ ףַארנַאטױא
 -טנַאה ענעגייא יד ןָא ןעמ טפור *ףַארג

 ַא ,טסייה סָאד ,שטנעמ א ןופ טפירש
 בתכ א יוא רעדָא ווירב א רעדָא רפס
 רעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ
 -יורג ייר א ןיא .רבחמ ןופ טפירשטנַאה
 -ַאפ ןענעז ןקעטָאילביב ןוא סמואעזומ עס

 ענעגייא ,ןפַארגָאטיױא ןופ ןעגנולמַאז ןַאר
 ,רעלעטשטפירש ,ןגינעק ןופ ןטפירשטנַאה

 ןיא -- .רעקיטילָאּפ ,רענעמסטפַאשנסיוװ

 רעטנרעלעג רעד טָאה ןרָאי עטצעל יד
 װעשטָאלז ןופ ןָארדַאװש םהרבא .רד
 ,ןפַארגָאטױא עשידיא טלמַאזעג ,עיצילַאג
 ןטייקכילנעזרעּפ עשידיי עקיטכיוו ןופ
 ,םירבחמ ,רעריפ-תולהק ,ןפָאזָאליפ ,םינבר

 -עדישרַאפ ןופ עטנרעלעג ,רעלעטשטפירש
 -דַאװש .ןטסילַאנרושז ,ןטפַאשנסיוו ענ
 גנולמאז עסיורג עקיזָאד יד סָאה ןָאר
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 ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע רעכלעוו ייב
 ,סעיפַארגָאטָאפ ןוא רעדליב ןופ גנולמַאז

 -וא םעד 1927 רָאי ןיא טקנעשעגקעװַא

 .םילשורי ןיא טעטיסרעווינ

 ןוא טרָאװ שיזעגוטרָאּפ עפַארָאטױא
 -ַאד-ָאטיױא,, רעטרעװ יירד ןופ טײטשַאב
 טקַא רעד, זיא שטייט רעייז סָאװ ,"עפ
 טרָאװ םעד טימ ."הנומא רעד ןופ

 רעטלַאלטימ ןיא ןעמ טָאה ?עפַאדָאטיױא;,
 -יווקניא יד ואוו ,ץַאלּפ םענעי ןפורגנָא

 ןפָארטש עריא ןריפסיוא טגעלפ עיציז
 -ערברַאפ ךרוד ףָארטש-טױט ןטסיײמַא

 טָאה יז סָאװ ןענָאזרעּפ יד ףיוא ןענ
 ,ןטסירק עיירטעג טשינ סלַא טלייטרוארַאפ

 ,םיסונא ,ןדיי עמייהעג ,םיסרוקיּפַא
 -נייא עיציזיווקניא יד טגעלפ ךעלנייוועג
 קיטנוז "?עפ-ַאדיָאטױא; םעד ןענדרָא

 "םוי ןכילטסירק ןרעדנא ןא ןיא רעדָא

 יירפ זיא ןטסירק ןומה רעד ןעוו ,בוט
 ןעמוק ןענָאק טעװ ןוא טעברַא רעד ןופ
 ןעז וצ עפַאדָאטױא םוצ ןסָאמ יד ןיא

 ,םיסרוקיּפא עלא יד טפָארטשַאב ןעמ יוװ
 רעכעלטסירק רעד ןופ ּפַא ןגיינ סָאװ
 -- .םיסונַא יד סרעדנוזַאב ןוא עיגילער
 ."םיסונא,, ןוא ?עיציזיווקניא,/ עז

 יָאנָאטױא, טרָאװ סָאד עימָאנַאטױא
 זיא שטייט רעד ןוא ,שיכירג ןיא "עימ
 -לַאװרַאפטסבלעז, ,"טפַאשרעהטסכלעז.

 ןיא ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש ."גנוט

 ןענעז ןדיי ןעוו ,עטכישעג רעשידיי רעד
 ןטשרע ןופ ןברוח ןכָאנ לָאמ עטשרע סָאד
 ,תולג ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ שדקמה תיב
 -רעה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוא
 -ַאב וצ זיא ,תוכולמ עדמערפ ןופ טפַאש
 ענעדישרַאפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןקרעמ

 -ָאנָאטײױא עשידיי; עסיוועג א רעדנעל
 ןענעז ןדיי יד םגה :טסייה סָאד ,"עימ
 -גוא ןעוועג םינינע ענײמעגלַא עלַא ןיא
 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןפרָאװעגרעט
 עשידיי; עלעיצעפס ןיא רעבָא ,עדמערפ
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 טאהעג ןבָאה סָאװ ןכאז ןיא .,"םינינע
 ןוא רעזעיגילער רעשידיי וצ תוכייש א
 ןדי יד ןבָאה ,טייקיטעט רעלַאנָאיצַאנ
 -לייט .גנוטלַאװרַאפ רענעגייא ןַא טָאהעג

 -ָאנָאטױא עשידיי עקיזָאד יד טגעלפ לָאמ

 טָאה ןוא ,עטיירב ַא רעייז ןייז עימ

 ןדיי .,םינינע ליפ רעייז ןעמונעגמורא
 -גיא ערעיײז עלא טימ טריפעגנָא ןבָאה

 ןטכירעג ענעגייא טאהעג ,סעיצוטיטס
 ןעוועג עימָאנָאטױא יד זיא לָאמלייט ןוא

 עזעיגילער עסיוועג וצ רָאנ טצענערגאב

 -גוא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא .םינינע
 -ידיי' ןטרָאס ייווצ רעביראד ןעמ טדייש
 -יוא עלאנאיצאנ, (1 ??עימָאנָאטױא עש

 ןכַאז עלַא םורַא טמענ סָאװ ,?עימָאנָאט
 -ָאיצאנ רעד טימ תוכייש א ןבָאה סָאװ

 "ער, (2 :קלָאפ א ןופ טייקיטעט רעלאנ
 םורא טמענ סָאװ ,?עימָאנָאטױא עזעיגיל

 -עג לייט --- .םינינע עזעיגילער יד רָאנ
 רעייז סיורא ןגָאז רעקירָאטסיה עטנרעל
 ןטייצ עטלא רָאג יד ןיא ןיוש זא ,גנוניימ

 "יירב א טאהעג ןדיי ןבָאה לבב תולג ןופ

 -- ,רעדנעל ייר א ןיא עימָאנָאטױא עט
 יז ואו -- ,לארשי ץרא בלאהרעסיוא
 לעיצעּפס ןוא ,טניואוועג טלָאמעד ןבָאה

 רפס ך"נת ןיא .םירצמ ןוא לנב ןיא
 -רעד רימ ןעניפעג 'כ ןוא דיי לאקזחי
 ןיא ןדיי יד ןופ ץיּפש ןיא זא ,טנָאמ
 "לארשי ינקז, יד ןענאטשעג ןענעז לבב
 סָאד זא ,ןעניימ רעקירָאטסיה לייט ןוא
 קלָאפ ןשידיי ןופ רעריפ יד ןעוועג ןענעז

 טלָאמעד ןבָאה םירצמ ןיא ךיוא .לכב ןיא
 תיב ןטשרע ןופ ןברוח ןכָאנ טייצ רעד ןיא

 סָאװ ,תולהק עשידיי טריטסיזקע ,שדקמה

 א טימ שדקמה:-תיב רעייז טאהעג ןבָאה

 -נייה סָאד) בעי טָאטש רעד ןיא לודג ןהכ

 -נה עכעלטע טימ .(אניטנאפעלע עקיט

 ןיא רימ ןעניפעג רעטעּפש רָאי טרעד

 -ערג ךס א ןיא ךיוא יוװ םירצמ ןוא לבכ

 -ידיי עסיורג דנאלנעכירג ןופ טעטש ערעס

 א טימ ,טלקיוװטנא קראטש ,תולהק עש
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 ןופ ץיּפש ןיא .עימָאנָאטױא רעטיירב
 ןטאר תולחק ןעייטש תולהק עשידיי יד

 -עג, ןסייהעג ייז ןבָאה שיכירג ףיוא)
 "ריצ רבח,, רעד ןייז לָאז סָאד ;?איסָאר

 הנשמ רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו סָאוװ
 -גאסקעלא טָאטש רעד ןיא .('ד תוכרב

 יד ןופ ץיּפש ןיא זיא םירצמ ןיא עירד

 רעשידי רענעגייא ןא ןענאטשעג ןדיי
 ןיא ."ךראנטע, לטיט ןטימ רעשרעה
 -נאג רעד ןופ ץיּפש ןיא זיא רעדיוו לבב
 שאר, רעד ןענאטשעג גנורעקלעפאב רעצ

 ןיא ךיוא טסייה רע יװ דעדָא ,"הלוגה

 ןופ ּפָאק רעד) "אתולג שיר, ארמג רעד

 וצ טכער סָאד טאהעג טָאה סָאװ ,(תולג

 ןוא ןרעייטש ןעמענ ,רעטכיר ןעמיטשאב
 רעשרעה רעשימָאנָאטױא רעד ןעוועג זיא
 -כָאנ ,לארשי ץרא ןיא ךיוא ,ןדיי ןופ
 זיא שדקמה תיב עטייווצ סָאד יו םעד

 -ןיא זיא לארשי-ץרא ןוא ןרָאװעג בורח
 -יור רעד רעטנוא ןלאפעגרעטנורא ןצנאג
 טאהעג ןדיי יד ןבָאה ,טפאשרעה רעשימ
 רעד רעטנוא עימָאנָאטױא ענעגייא ןא
 טרעיודעג טָאה סָאװ "אישנ,, ןופ גנוריפ
 ארמג רעד ןיא .רָאי טרעדנוה עכעלטע

 ןיא "אתולג שיר, רעד טכארטאב ןרעוו

 לארשי ץרא ןיא "אישנ, רעד ןוא לבב
 םגה ,קלָאפ ןשידיי ןופ רעשרעה יד סלא
 ענעגייא רעייז ןריולראפ ןבָאה ןדיי יד

 טגָאז 'ה ןירדהנס ןיא ארמג יד .הכולמ
 רוסי אל; שמוח ןופ קוסּפ םעד ףיוא
 ןָאטעגּפָא טשינ טעװ סע) "הדוהימ טבש
 סָאד זא ,(הדוהי ןופ טפאשרעה יד ןערעוו
 יד) "לבבש תוילג ישאר,, יד ןעמ טניימ
 "ללה לש וינב ינב., יד ןוא (סאתולג שיר

 -עז סָאװ ,אישנה ללה ןופ ךעלקינייא יד)

 -ץרא ןיא "םיאישנ; יד ןעװעג ןענ

 ןופ ןטייצ יד ןיא רעטעּפש --- .(לארשי

 רעיינ רעד ןיא ךָאנרעד ןוא רעטלאלטימ
 ןדיי ןעוו ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ טייצ

 עלא רעביא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז

 יד ךיוא ןבָאה .,עּפָארײא ןיא רעדנעל
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 ,עילאטיא ,עינאּפש ןיא תולהק עשידיי
 ןיִא רעטעּפש ןוא דנאלשטייד ,ךיירקנארפ
 -יוא ערעטיירב לָאמליײט טאהעג ןלױּפ

 עשידיי יד ןבָאה עינַאּפש ןיא .סעימָאנָאט
 טאהעג ראגָאז טייצ עסיוועג א תולהק

 סע .ףָאװרטש-טיױט ןטּפשמ וצ טכער סָאד
 -וצ ןעמוקעגרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז
 -רָאפ תולהק עשידיי יד ןופ ןרָאפנעמאז

 עטיוועג ןעמיטשאב ןגעלפ סָאװ רעייטש
 -ידיי יד ראפ ,תונקת ,ןצעזעג עניימעגלא

 -דרָאנײא עכעלרעניא יד ןוא תולהק עש
 -עג רעשידיי רעד ןיא טנאקאב ,ןעגנונ
 דנאלשטייד ןופ תונקת יד ןענעז עטכיש

 טימ טסואוואב ןענעז סָאװ ,1222 רָאי ןופ
 ,סמרָאװ ,רעײּפש,, תולהק יירד יד ןופ

 תונקת יד) "םוש תונקת, ןעמָאנ םעד
 "עג ןיא קראטש סרעדנוזאב .("ץניאמ
 יד ןופ עימָאנָאטױא עשידי יד ןעוו
 טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ ןליוּפ ןיא תולהק
 -עגנָא ןענעז ןדיי עשיליוּפ עלא ואוו ,ןָא

 -ראפ רענעגייא ןא ךרוד ןרָאװעג טריפ
 עברא דעו, ןעמָאנ םעד טימ גנוטלאוו
 ריפ יד ןופ גנוטלאווראפ יד) ?תוצרא

 ןענאטשעב טלָאמעד זיא ןליוּפ ,רעדנעל
 -אס רעד ןופ טשרע .(רעדנעל ריפ ןופ
 ןט18 עדנע ןופ ,ןָא טייצ רעטסעיינ עמ
 ןט19 ןופ ףיולראפ ןיא ןוא טרעדנוהרָאי
 יד ןופ עימָאנָאטױא יד זיא טרעדנוהרָאי
 זיא ןוא ,רעכאווש ןרָאװעג תולהק עשידיי
 רָאנ ןרָאװעג טצענערגאב ףוס םוצ רָאג

 רָאנ ןעמענ ןוא םינינע עזעיגילער וצ

 ןוא ןטלאטשנא-הקרצ עסיוועג ךיוא םורא

 ןט22 ןופ ביױהנָא ןיא --- .ןלוש זעיגילער
 ןוא דנאלסור ןיא ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי
 זא ןעגנוגעוואב עשידיי ןפאשעג ךיירטסע

 -ַאנָאטױא עכעלטלעוו,, ןעמוקאב ןלָאז ןדיי

 רעשידיי א ןופ םארגָארּפ רעד ."עימ

 זיא רעדנעל-תולג יד ןיא עימָאנָאטױא

 רעד ךרוד ךיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 רעסרָאפגניזלעה רעד ףיוא 1906 רָאי ןיא
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 ,"ץנערעפנָאק
 ןרָאװעג טעב

 -ראעגסיוא זיא סע ואוו
 ןאלּפ-עימָאנָאטױא רעד

 ךָאנ טשרע רעבָא ,"טעברא סטראוונגעק,
 דנאלסור ןיא עיצולָאװער רעסיורג רעד

 רעד ןופ טײצ רעד ןיא (1917 רָאי)
 -נעל לייט ןיא ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו
 -עג דנַאלסור וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,רעד
 -ָאנָאטױא -עשידיי ןריפוצנייא טרעדָאפ

 טריפעגנייא סע ןעמ טָאה טשרעוצ .עימ
 עצרוק א טָאה סע ואו ,עניארקוא ןיא

 ראגָאז טריטסיזקע 1919 רָאי זיב טייצ
 ןעמ טָאה רעכאנ .םוירעטסינימ שידיי א
  ףלאב רעבָא .עטיל ןיא טריפעגנייא סע

 סעימָאנָאטױא עשידיא עלא יד ןענעז

 עזעיגילער עטיירב א -- .ןדנואוושראפ

 טאהעג ןבָאה עימָאנָאטױא עלאנָאיצאנ ןוא
 רעד ואוו ,לארשי ץרא ןיא ןדיי יד סנטצעל
 ןייא ןעמאזוצ טפאש בושי רעשידיי רעצנאג
 "לארשי תסנכ,, טפאשרעּפרעק עלאנָאיצאנ
 -אלראּפ םענעגייא ריא סיוא טלייוו סָאװ
 ןוא "םירחבנה תפסא,, ןעמָאנ ןטימ טנעמ
 "ואל דעו ,, ןעמָאנ ןטימ טאר סגנוטלאווראפ
 ןיא ןדיי יד ןבָאה ח"שת רייא 'ה טניז ."ימ
 -שי,, ,הכולמ ענעגייא ןא לארשי ץרא לייט

 ,"לאר

 םעד טימ קלאפ טלייוורערסיוא
 -לא סָאד ןפורעגנָא טרעוו ןעמָאנ ןקיזָאד
 ןיא רָאנ טשינ ,לאושי קלָאפ עשידיי עט
 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,םירפס עשידיי יד
 קנאדעגטּפיוה רעד .טלעװו רעמעלטסירק
 טלייװרעדסיוא טָאה טָאג זא ,זיא ןופרעד
 זא ,תוחילש רעד וצ לארשי קלָאפ סָאד
 -רעדנא עלא ןשיווצ ןטיירּפשראפ לָאז סע
 -ער ענייר יד טלעוו רעד ןופ רעקלעפ ער

 ,טלעו רעד ףיוא טָאג ןייא ןופ עיגיל

 רענייר ןייז טימ זא ןוא ,םזיאעטָאנָאמ
 לארשי קלָאפ סָאד לָאז גנוריפיוא-סנבעל

 -לעפ ערעדנא עלא ראפ רעטסומ א ןייז

 רעד טרעװ טיי תומש שמוח ןיא .רעק
 -רעדסיוא סָאד ןענעז ןדיי יד זא ,קנאדעג
 -רעוו יד ןיא טגָאזעגסיױרא ,קלָאפ עטלייוו
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 ,"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו, רעמ
 -לייורעדסיוא יד ןייז רימ טעװ ריא ןוא)

 ויהת םתאו, ןוא ,(רעקלעפ עלא ןופ עט
 ףיא ןוא) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל
 א ,םינהכ ןופ ךיירגינעק א ןייז רימ טעוו
 קלָאפ ןשידיי םעד ןגעוו ,(קלָאפ קילייה
 ליפ ךָאנרעד טרעװו "רחבנה םע, סלא
 סרעדנוזאב ,שמוח ןיא טנָאמרעד לָאמ

 יב רעטעּפש ךיוא ןוא ,םירבד רפס ןיא
 היעשי ןיא סרעדנוזאב ןוא ,םיאיבנ יד
 -טיּפאק ערעדנא יד ןוא ב"מ לטיּפאק
 -נָא טרעוו קלָאפ עשידיי סָאד ואוו ,ךעל

 ןיימ) "ישפנ התצר יריחב, רעד ןפורעג
 ,(ליוו המשנ ןיימ ןכלעוו ,רעטלייוורעדסיוא
 ןופ טייקטלייורעדסױא רעד ןגעוו --

 ליפ טכארבעג } רעו קלאפ שידיי

 יד ןיא ,שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא תודגא

 "ףזובנה םע, ןופ קנאדעג רעד זיא תולפת
 -ןואד ןופ ןעלײט-טּפיױה יד ןופ רענייא
 -עדנוזאב יד טגָאזעג טרעװ סע ןוא ,ןענ
 "הבהאב לארשי ומעב רחובה,, :הכרב עד
 טיִמ ןדיי יד טלייורעדסיוא טָאה טָאג)
 חתא,, ןופ הלפת יד ךיוא ןוא ,(טפאשביל
 "תולפת עכעלנע ערעדנא ןוא "ונתרחב
 -ָאליפ רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא --
 קלָאפ ןשידיי ןופ עעדיא יד טרעוװ עיפָאז
 ףיט טלדנאהאב "רחבנה םע, ןא סלא

 רעטכיד םעד ךרוד סרעדנוזאב טיירב ןוַא

 "ףָאי ןט12) יולה הדוהי יבר רעקנעד ןוא

 הדוהי יבר ."ירזוכח,, רפס ןיא (טרעדנוה

 ןיא זא ,קנאדעג םעד ךרודא טריפ יולה

 ןענעז רעקלעפ ערעדנא סָאװ טייצ רעד

 טיקכעלטעג יד ןענרעל וצ ןענעק הכוז

 ןענעז ,ןעגנושרָאפ ,תוריקח ךרוד רָאנ
 קלָאפ טלייוװרעדסיוא סלא ןדיי יד רעבָא

 -טעג יד ןייז וצ ספות ןרָאװעג טמיטשאב

 ןוא הנומא ךרוד ,וויטיאוטניא טייקכעל

 טמיטשאב זיא הרות יד זא ןוא ,ליפעג

 -רעד רעד ראפ ליפ יוזא טשינ ןרָאװעג

 םענלצנייא ןופ גנואיצרעד ןוא גנוטלאה

 -9ר עלאנָאיצאנ יד זיא יז רָאנ ,שטנעמ

 12 ןעגנובָארגיױא

 ןופ תוחילש רעסיורג רעד ראפ ,עיגיל
 סעיגָאלָאעדיא יד ןיא -- .קלָאפ ןשידיי

 רערעינ רעד ןיא םוטנדיא םעד רעביא
 טסולפנייאאב ךיוא ןבָאה עכלעוו ,טייצ
 -ןוגעוואב עשידיי ענעדישראפ שיטקארפ
 ןגעװ םעלבָארּפ סָאד טמענראפ ,ןעג

 ןמחנ .טרֵא סיורג רעייז א לארשי תריחב
 ןיא טוװאורּפעג טָאה (ק"נר) לאמכָארק

 -גערבניירא ייןמזה יכובנ הרומ,, רפס ןייז
 -יפ יד גנולייוורעדסיוא רעשידיי ןיא ןעג

 רעביא לעגעה ןופ עיצּפעצנָאק עשיפָאזָאל

 -עדיא ןייז ןוא ,עטכישעג ןופ גנאג םעד
 -אב קראטש טייז ןייא ןופ טָאה עיגָאלָא
 -אב עשידיא עלאנָאיצאנ יד טסולפנייא

 רעד ןופ ןוא (םזינויצ םעד ךיוא) גנוגעוו

 ןיא ןעגנומערטש עסיוועג טייז רערעדנא
 "לעוו ,גנוגעוואב רעשירָאטאלימיסא רעד
 ןופ קנאדעג םעד טריציפידָאמ טָאה עכ
 ןגעװ עירָאעט רעד ןיא לארשי תדויחב

 -ראפ וצ קלָאפ ןשידיא ןופ ?עיסימ,, רעד
 ןשיוצ קיטע ןוא םזיאעטָאנָאמ ןטיירּפש

 ןיאמ,, ץיוורוה עז -- .רעקלעפ ערעדנא
 ."ןאלו

 טרָאװ םעד טימ ןעננובַארנסױא
 "ראפ יד ןעמ טניימ ?ןעגנובָארגסױא,
 רעטלא רעד ןופ ןױוּפש עקיטכיוו ענעדיש

 ןרעױמ רעקיטש .,רענייטש ,עטכישעג

 סָאװ ,ןכאז םתס ,תובצמ ,ןטפירשפיוא

 רעד ןיא קידנבָארג ןענופעג טָאה ןעמ
 רעטרע עשירָאטסיה עטלא ףיוא דרע
 -אק א ןבָאה עטכישעג רעשידיי רעד ראפ
 -ָארגסיוא יד לכ-םדוק גנוטיידאב עלאסָאל
 "יו רעד ןיא ןָא טפור ןעמ סָאװ ,ןעגנוב
 עּכלעוא ,"עשילאטנעירָא-טלא,, טפאשנס

 "געל יד ןיא ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סָאװ
 -צמ ןיא ,(טנעירָא) חרזמ ןטלא ןופ רעד
 ,לבב ןוא רושא ,עיריס ,לארשי ץרא ,םיר

 ןענעז ןעגנובָארגסױא עקיזָאד יד ךרוד
 -פיוו רעייז ןרָאװעג טרעלקעגפיוא זדנוא
 טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ןשינעעשעג עקיט
 יד ףיוא טכיל ןפראוו ייז ןוא ךיינת ןיא
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 -כישעג רעשידי רעד ןופ ןטייצ עטלא
 רעד ראפ ןטסקיטכיוומא רעבָא -- .עט

 -עג רעשידי רעטלא רעד ןופ גנוטרָאפ
 ןעגנובָארגסױא יד טאהעג ןבָאה עטכיש
 -ץרא ןיא ןרָאװעג טכאמעג ןענעז סָאװ
 טכאמעג טָאה ןעמ .טסבלעז לארשי

 -ןרי ןטלא ןיא ןעגנובָארגסױא עקיטכיוו
 ,ןורמוש ,שמש-תיב ןיא ,רזג ןיא ,םילש
 ןעמ ואוו ,ודיגמ ,ךנעת ,הפצמ ,ןאש-תיב
 ןגעוו ןעגנוקעדטנא עסיורג טכאמעג טָאה

 ןרָאי יד ןיא .לארשי-ץרא ןיא ןבעל ןטלא
 טָאה (1920) המחלמ טלעוו רעט1 רעד ךָאנ
 ןעגנובָארגסיוא םורא ןטעברא ןבױהעגנָא
 טפאשלעזעג עשידיי, יד לארשי ץרא ןיא
 -חל הרבח) "לארשי-ץרא ןשרָאפוצסיוא
 ירד טימ (היתוקיתעו לארשי ץרא תריק
 רעלזיימ .,רד ןוא קינעקוס .רד ,ץשולס
 טכאמעג ךיוא ןבָאה ייז .ץיּפש רעד ןיא
 עשידייטלא ןופ ןעגנובָארגסױא ליפ

 -ונמ .ןטפירשפיוא טימ רענייטש ,ןלוש
 ןוא םילשורי ןופ רעיומ עטירד יד ,תור
 רעד ךיוא זיא טמיראב ,ןכאז ערעדנא
 ןעמ סָאװ ."באומ ךלמ עשימ,, ןופ ןייטש
 "ץרא ןבעל טקעדטנא 1868 רָאי ןיא טָאה

 יד ףיוא טכיל טפראוו סָאװ ןוא ,לארשי
 תומחלמ יד ןגעװ ך"ינת ןיא ךעלטיּפאק
 ןיא לארשי ץרא ןוא באומ דנאל ןשיווצ
 יד .שדקמה-תיב ןטשרע ןופ ןטייצ יד

 ןבָאה לארשייץרא ןיא ןעגנוקעדטנא עלא
 ןטסערג םעד עטכישעג רעשידיי רעד ראפ
 "ווירב יד ןענעז קיטכיוו ךיוא .טרעוו

 ןופ "?שיכל; ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןיא -- .ןושאר תיב ןברוח ןופ טייצ רעד

 קיניײיװ ןאראפ זיא ךארוּפש רעשידיי רעד
 -עגסיוא ןגעוו .,ןעגנובָארגסיױא יד ןגעוו

 לארשי:ץרא ןיא ןלוש עטלא ענעבָארג

 -רושז ןשידיי ןיא ןאראפ זיא שידיי ףיוא
 "וס .רד ןופ 1922 רָאי ,"םיורגלימ,, לאנ

 ןיא ןלוש עקיטנייה ןופ תוברוח,, קינעק

 -יק ןופ "גנושרָאפ-ךיינת,, ;'לארשי-ץרא

 ןיא (1922) שידיי ןיא גנוצעזרעביא ,לעט

 164 עילַארטסױא

 עכעלטע ןענישרעד ןענעז שיאערבעה

 -נָאמרעד רעד ןופ י'םיצבוק,, רעדנעבלמאז
 "לארשי-ץרא תריקחל תירבע הרבח., רעט
 עז -- .ןןעלקיטרא טעלופטרעוו ליפ טימ
 ."לבב,, ,"רושא,, ,"םירצמ,

 ,לייט-דרע ןופ ןעמָאנ עילארטסיוא
 ןופ לגוק-בלאה-םורד םעד ןיא טגיל סָאװ

 ןופ לייט א זיא עילארטסיוא .,דרע רעד
 יז :עירעּפמיא רעשיטירב רעסיורג רעד

 טָאה יז טסייה סָאד ,"ןָאינימָאד, א זיא

 םענעגייא ןא טימ גנוריגער ענעגייא ןא
 -אנרעביג-לארענעג א ןוא טנעמאלראּפ
 ,דנאל םעד טימ טריגער רעכלעוו ,רָאט
 ןוא דנאלגנע טימ ןדנובעג זיא יז רעבָא

 רעשיטירב. רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנא

 רָאי ןיא .דנאבראפ ןייא ןיא ?עירעּפמיא

 ןופ רָאטאנרעבוג לארענעג סלא זיא 1
 ,ךיי א ןרָאװעג טמיטשאב עילארטסיוא

 -כעה רעד ןיא סָאד :;סקעזייא קעזייא
 א ןוא ,דנאל ןיא טמא-סגנוריגער רעטס
 עילארטסיוא .ןעמונראפ םיא טָאה דיי
 -ימ 6 עטנעָאנ ןופ גנורעקלעפאב א טָאה
 ןאראפ ןענעז ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ ןָאיל
 ןופ עטכישעג יד .טנזיוט 45 ךרעל ןדיי
 א רעייז זיא עילארטסיוא ןיא ןדיי יד
 ןעמוקעגנָא ןענעז ןדיי עטשרע יד .עגנוי
 1817 רָאי םעד ךרעל עילארטסיוא ןייק
 טָאטש רעד ןיא טצעזאב ךיז ןבָאה ןוא
 -עג 1820 רָאי ןיא ןבָאה ייז ואוו ינדיס

 ןיא .תורבקה-תיב םענעגייא ןא טאה
 -רָאפ זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףיולראפ
 -ניא עשידיי עניילק א רדסכ ןעמוקעג
 ןדיי יד ןוא ,עילארטסיוא ןייק גנורעדנאוו
 טעטש יד ןיא ןצעזאב ןעמונעג ךיז ןבָאה
 טרעפ ןיא רעטעּפש .,אירָאטקיװ ,ןרובלעמ

 ךיז ןבָאה טרעּפ ןיא ;טעטש ערעדנא ןוא

 "עג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןטסיימא טצעזאב

 ןט19 ןופ ףוס םוצ לארשי ץרא ןופ ןעמוק

 "נָא ןופ ןיוש ןבָאה ןדיי .טרעדנוהרָאי
 "-אבכיילג עקידנעטשלופ טַאהעג ןָא ביוה

 -יואוונייא עלא טימ ךיילגוצ גנוקיטכער
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 טרָאד זיא סע .עילארטסיוא ןיא רענ
 -יטנא םוש ןייק ןקרעמאב וצ טשינ ךיוא
 -ענעג ןטנָאמרעד םעד רעסיוא .םזיטעמעס

 רדסכ ךיוא ןדיי ןבָאה רָאטַאנרעבוג-לאר
 ןיא יס ןטמא עכיוה רעייז ןעמונראפ
 ,עילארטסיוא ןופ גנוריגער-לארטנעצ רעד
 יד ןיא ייס ,גנוריפ-רעטילימ רעד ןיא ייס
 -ץֹוּפ עשידיי .ןעגנוטלאווראפ עשיטָאטש
 ןלייט ענעדישראפ ןיא ןרָאטסינימ רעימ
 -ָאס ןאילוי ןעוועג ןענעז עילארטסיוא ןופ
 "עג .ערעדנא ןוא סָאמ ,לעגָאפ ,סנָאמָאל
 -עג ןיא ,דיי א ,סאנָאמ ןהָאשזד לארענ
 ןשילאוטסיוא ןופ רידנאמָאק-רעבָא ןעוו
 ןופ ' המחלמ-טלעו רעד ןיא רעטילימ
 ףיצאזינאגרא עשידיי-טּפיוה יד 4
 ןופ גנולײטּפא יד ןיא עילארטסיוא ןיא
 "ןָאשיײיאיסָאסא שיאושזדדָאלגנאי רעד
 עילארטסיוא ןיא ןדיי יד --- ,ינדיס ןיא

 -אב ןוא טעטש יד ןיא ןטסיימא ןעניואוו
 -קודָארּפ ןוא לדנאה טימ ךיז ןקיטפעש

 -רא עשידיי ןאראפ ךיוא ןענעז סע ,עיצ
 ,תופאלמ-ילב עקידנעטשטטבלעז .,רעטעב
 טימ ךיז ןקיטפעשאב סָאװ ןטסינָאלַאק
 ךיוא ןענעז ןדיי ,טכוצ יפ ןוא טעברא דרע

 רעד ןיא עילאוטסיוא ןיא טקיטפעשאב
 -ייצ ןיא ךיוא יװ ,רוטארעטיל ,טסנוק
 -ידיי ךיוא ןעניישרעד סע .ןזעוו-סגנוט
 ,ןלאנרושז עשילגנע-שידיי ןוא עש

 -ידיי רעד ןיא ,(ץראלדץוח דנאלסיוא
 -ידיי רעד ןיא ךיוא ןוא עיגילער רעש
 -ָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןרעו עטכישעג רעש
 שיאערבעה ףיוא) ,"דנאלסיוא;, ןעמ

 -סיוא ןטימ רעדנעל עלא ,(?ץראל ץוח.,

 ןיא ןוא ךיינת ןיא .לארשי-ץרא ןופ םאנ
 טפָא ץנאג לארשייץרא טרעוו הנשמ רעד

 -עד ,(דנאל סָאד) "ץרא, םתס ןפורעגנָא

 "עג רעדנעל ערעדנא עלא ןבָאה רעביר
 םעד -- .(דנאלסיוא) "ץראל-ץוח,, ןסייה
 טשרע רימ ןפערט "ץראל ץוח., ןעמָאנ
 רעד ןופ ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיֵא
 טנַאמרעד טשינ טרעוו ךיינת ןיא ,הנשמ
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 ןענעכייצאב וצ "ץראלץוח, טרָאװ סָאד
 יד ןיא זא ,סיוא טזייוו סע ."דנאלסיוא;,

 טשינכָאנ ויא ך"נת ןופ ןטייצ עטלא
 -סיוא,, ןופ ףירגאב רעד רָאלק יוזא ןעוועג
 -ענ ערעדנא רעבָא ןעניפעג רימ ,"דנאל
 טשינ ןענעז סָאװ רעדנעל יד ראפ ןעמ

 החכות רעד ןיא שמוח רעד .לארשייץרא
 ןדיי יד ןּפָארטש קידנלעו ,ו"כ ארקיו
 -סיוא ןייק ןּרעו ןבירטראפ ןלעוװ ייז זא

 ץרא לא םתא יתאבהו, טגָאז ,דנאל
 ןעגנערב ייז לעװ ךיא ןוא ?םהיביוא
 םירבד ןיא .(טנייפ יד ןופ דנאל ןיא
 רעדנא ןא טגנערבעג ןיוש טרעוװ טי'כ

 "תרחא ץרא לא םכילשיו, קורדסיוא
 -נא ןא ןיא ןביירטראפ ייז טעוו רע ןוא)
 -סיוא רעד ָאד ןיוש זיא ָאד ,(דנאל רעד

 רימ .דנאלסיוא ראפ "תרחאץרא, קורד
 ןעו ,'ב תומש ןיא ךיוא רעבָא ןעניפעג

 ןוז ןייז ןבעגעג ןעמָאנ א טָאה ונבר השמ
 יתייה רג, טגָאזעג רע טָאה "םשרג.
 ןיא רעדמערפ א ןיב כיא) "היוכנ ץראב

 הנשמ יד ןיא טשרע -- ,(דנאל דמערפ א
 -סיוא ראפ ןעמענ ייווצ ןיוש רימ ןעניפעג

 רעטלא רָאג ןוא רעטשרע רעד ,דנאל
 ןוא ,"םיה תנידמ,, ןעוועג זיא ןעמָאנ

 קרּפ ןיטג הנשמ רעד ןיא ןעניפעג רימ
 זיא סָאװ ."םיה תנידממ טג איבמה,, יא
 ןופ טג א טגנערב רענייא זא ,שטייט רעד

 רעדנעל ןופ אקוד טשינ ןוא ,דנאלסיוא
 ,םי טייז רענעי ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ
 טרעװ הנשמ רעבלעז רעד ןיא ןיוש לייוו
 ןעניפעג סָאװ טעטש עכלעזא טנַאמרעד
 "נא ןוא וכע יװ) לארשי-ץרא ןבעל ךיז

 םי טייז רענעי ןיא טשינ שטָאכ (ערעד

 רעד .םיה תנידמ ךיוא ןסייה ייז ןוא
 "ץראל-ץוח. ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטייווצ
 'ב קרּפ הלח הנשמ רעד ןיא ,לשמל

 יד ,"ץראל וסנכנש ץראל הצוח תוריּפ,

 -עגנָא ןענעז סָאװ דנאלסיוא ןופ ןטכורפ

 "נא ליפ ןיא ךיוא ןוא ,דנאל ןיא ןעמוק

 ןיא -- .הנשמ רעד ןיא רעטרע ערעד
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 -תיב ןטייוצ ןופ ףוס ןופ ןטייצ יד
 טזָאלראפ ןבָאה ןדיי ךס א ןעו ,שדקמה
 ,דנאלסיוא ןייק קעווא ןוא לארשי ץרא
 -ראפ טלָאװעג םימכח עשידיי יד ןבָאה
 ןדיי יד ןופ טייקנדנובעגוצ יד ןקראטש

 רעבירעד ןבָאה ייז ןוא ,לארשי-ץרא וצ
 ץנעדישראפ טרעלקרעד ץראל-ץוח ףיוא
 "רעד ו"ט תבש ןיא ארמג יד .תורזג
 -תיב סָאד רעדייא רָאי 80 זא טלייצ
 האמוט ורזג; ןרָאװעג בורח זיא שדקמה

 טרעלקרעד ןעמ טָאה ,''םימעה-ץרא לע
 דנאל סָאד, ,"םימעה-ץרא, ,דנאלסיוא
 זיא רעטעּפש .אמט ראפ ,"רעקלעפ ןופ
 רעד ןיא ןוא רעטייוו ךָאנ ןעגנאגעג ןעמ
 רדה לכ,, טגָאזעג טרעוו יי'ק תובותכ ארמג
 "הףולא ול ןיאש ימכ המוד ץראל ץוחב

 א זיא דנאלסיוא ןיא טניואו סע רעוו)
 (טשינ טָאג ןייק טָאה רע יו רעגייטש

 --181) רלָאטרעב ךאברעיוא
 רעלעטשטפירש רעשטייד-שידיי ,(2
 ראפ רעפמעק ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא
 .םזיטימעסיטנא ןגעק ןוא טכער עשידיי
 ייוצ טשרעוצ ןבירשעגנָא טָאה ךאברעיוא
 ייווצ ןופ ןבעל ןופ ןעגנולייצרעד ערעסערג
 -ןאב, ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג
 ףמאק ןיא סיורא ןענעז סָאװ ,"רעכערב
 -גואיושנָא עשידיי ענעמונעגנָא יד ןגעק
 רעטיירב רעד ןיא סיורא ןענעז ןוא ןעג
 .עיזעָאּפ ןוא עיפָאזָאליפ ןופ טלעװ

 -ּפש ךורב., ןעוועג זיא גנולייצרעד ןייא
 יד ןוא (1827 רָאי ןיא ןבירשעג) "אזָאנ
 -פיוק ןוא רעטכיד, ןעוועג זיא עטייווצ
 ןגעוו (1840 רָאי ןיא ןבירשעג) "ןאמ
 ליכשמ ןוא רעטכיד ןשידיי ןופ ןבעל םעד

 "ייצרעד עדייב יד ןיא .הוק םירפא השמ
 -יא ןענאטשראפ ךאברעיוא טָאה ןעגנול

 ןפמאק-המשנ עכעלרעניא יד ןבעגוצרעב
 ןענעקאב םייב םיולע עשידיי ןופ
 ,טלעוו - הלכשה רעטיירב רעד טימ ךיז
 "אזָאניּפש ךורב, גנולייצרעד רעד ןיא
 "וצרָאפ טימאב ךיוא ךיז ךאברעיוא טָאה
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 ןסיורג ןופ ןבעל עמיטניא סָאד ןלעטש
 ךיא טָאה רע ןוא  ,ףָאזָאליפ ןשידיי
 רעד ןיא ןאמָאר-עביל א ןטכַָאלפעגניירא
 ןסיורג םעד --- .אזָאניּפש ןופ גנוביירשאב

 ןיא רוטארעטיל רעד ןיא םענייז םור
 "רעד ךיז ךאברעיוא טָאה דנאלשטייד
 -ראווש , ןעגנולייצרעד ענייז טימ ןברָאװ
 ךאברעוא ,"טכישעגפרָאד רעדלעוו
 -נא יד ןגייק לָאמ ליפ ןטערטעגסיורא זיא
 ןגייק ךיוא ןוא ,דנאלשטייד ןיא ןטימעסיט
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ "םדה תלילע;, םעד
 סָאד ןבירשעג ךיוא טָאה רע .דנאלסור ןיא
 עיינ יד ןוא םוטנדיי סָאד ,, שטייד ףיוא ךוב

 .נ טימ ןעמאזוצ ןוא ,(1863) ''רוטארעטיל
 יד ןבעגעגסיורא רע טָאה רעטרופקנארפ
 ןדיי עסיורג ןופ גנולמאז עשיפארגָאיב

 -עגסױא רעד עירעלאג,, ןעמָאנ ןטימ

 ס'כאברעיוא ."ןעטילעארזיא ןעטנעכייצ

 ןיא טצעזרעביא ןאראפ זיא "אזָאניּפש ,,
 עשראוו ,ָאריּפאש ף"ט ךרוד שיאערבעה
 ןיראג ןופ שידיי ןיא רוציקב ןוא ,8
 זיא "וק םירפא,, ןייז ;(1917 קרָאי וינ)

 "אט .ח .י ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעביא
 ,1894 אשראוו ,ווָאיװ

 1878 -- 1815 ריאמ ךברעיוא
 ךָאנרעד ןוא ןעליױּפ ןיא שילאק ןופ בר
 ןוא קחצי יבר רעטָאפ ןייז .םילשורי ןיא
 -אב ןעוועג ןענעז םייח יבר םידייא ןייז
 ןעוועג רבחמ ןעבָאה סָאװ םידמול עטנאק
 "טּפשמ רבד,, ןוא "םייח ירבד,,} םירפס
 "רעיוא ריאמ יבר .(ךורע ןחלוש ףיוא
 רעשיזנכשא ןופ בר ןעוװעג זיא ךאב
 טעדנירגעג םילשורי ןיא טָאה רע ,הלהק
 "יוא ריאמ יבר ."בקעי להא, הביׂשי יד

 רעד וצ טקריוועגטימ ליפ טָאה ךאברע

 -גכשא יד ןופ בושי םעד ןופ גנולקיווטנא
 סָאװ ,טימרעד םילשורי ןיא ןדיי עשיז

 םיזנכשא יד זא ,טפמעקעגסיוא טָאה רע

 ,"יללבה דעו; םענעגייא ןא ןבָאה ןלָאז

 -""הקולח, יד טלמאזעגפיונוצ טָאה סָאװ
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 ענעגייא ןא ןוא ,טלעוו רעד ןיא רעטלעג

 רעשידרפס רעד ןופ קיגנעהפאמוא הטיחש
 ךיוא טָאה ךאברעיוא ריאמ יבר .הלהק

 ןיא ןפיוק ןלָאז ןדיי זא ,ןטלאהעג קראטש
 ןוא ,ןטעבראאב ריא ןוא דרע לארשי-ץרא

 ןטנעמוקָאד םעד ןגעו ןאראפ ןענעז'ס
 .ערָאיפעטנַאמ השמ ןוא םיא ןשיווצ ווירב

 ריאמ יבר זיא טלעוו רעשידמול רעד ןיא
 ירמא,, רפס ןייז ךרוד טנאקאב ךאברעיוא
 טקורדעג) ךורע-ןחלוש םעד ףיוא ?הניב
 ,(1876---1871 םילשורי ןיא

 "ןפורפיוא,, טרָאװ םעד טימ ןֿפןרפױא
 טניימעג ךארּפש רעשידיי רעד ןיא טרעוו
 הילע ןא וצ ןפורפיוא סָאד ןיימעגלא ןיא

 תיב ןיא לוש ןיא הרות-רפס רעד וצ
 רעד ןיא .ןינמ א םתס ןיא יצ שרדמה
 -רעד ןאראפ זיא ךאדוּפש רעשיאערבעה

 -םיוא) הרותל הילע, ןימרעט רעד ראפ

 ךעלנייועג לייו ,(הרות רעד וצ ןייג
 ףיוא הרות:רפס יד טנעיילעג ןעמ טָאה
 ,שרדמה תיב ןטימניא המיב רעכיוה א
 וצ ןייגפיורא ןפראדעג טָאה ןעמ ןוא

 סָאד ןעמאטש ךיוא לָאז ןופרעד .,ריא
 "אב יד ןבָאה לָאז סָאװ ,ןפורפיוא טרָאװ
 םעד טימ ,"ןפורפיורא,, סָאװ גנוטייד
 "סנפורפיוא, רעדָא ,"ןפורפיוא, טרָאװ

 ךיוא ךארּפש רעשידיי רעד ןיא טרעוו
 ,הנותח רעד ראפ ןופ תבש רעד טניימעג
 לוש ןיא ןתח םעד ףיוא טפור ןעמ ןעוו
 ןוא ,ריטפמ וצ ךעלנייוועג ,הילע רעד וצ
 -רעייפ עסיורג א טעװארּפעג טרעוו ייברעד
 ימ ןלעיצעּפס א טגניז ןזח רעד ;טייקכיל
 רעד ןיא ּפָארא ןעמוק ןעיורפ יד .ךריבש
 סינ טימ ןתח םעד ןטישאב ןוא לוש-רענעמ
 םלוע רעד טייג ךָאנרעד ןוא ,ךעלרעקוצ ןוא
 טעװארּפ ןעמ ןוא םייחא ןתח םעד טימ
 ,"הילצ,, ,"הנותח., עז -- הדועס א טרָאד

 ןופ רעביירש ןאמנילעז אמלוא
 טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא רפס ןשידיי-טלא

 16 ומלוא--פורפיוא

 עטשרע סָאד ןענישרעד) "לגיּפש-טכוצ,
 רפס סָאד .,(1610 רָאי גָארּפ ןיא לָאמ
 עשיטע ןוא עשילארָאמ ןופ טייטשאב
 ןייז טשינ ,תובוט תודימ ןגעוו ןרעל

 ,טלעג ךָאנ ךיז ןגָאי טשינ ,הואג-לעב ןייק

 טלעטשעגפיונוצ ןענעז רעטרעוו עלא יד
 "יימא .ןעמארג ןיא ןוא תיב-ףלא ןטיול

 רעד ןופ ןעמונעגסיורא ייז ןענעז ןטס
 -רסומ ערעטלע ערעדנא ןוא שרדמ ,ארמג
 ןופ (1914) "ןָאקיסקעל; ןיא ,םירפס
 עלעטש עדנגלָאפ טכארבעג טרעוו ןזייר

 טשינ זדנוא טיג סָאװ ,!לגיּפש-טכוצ., ןופ

 רעטקאראכ ןשילארָאמ ןופ דליב א רָאנ
 ןשידיי ןופ ךיוא רָאנ ,רפס ןקיזָאד ןופ
 עלעטש רעד ןיא .טייצ רענעי ןיא ןבעל

 זיא טײהרהָאװ יד, :יוזא טגָאזעג טרעוו

 -רָאדױאפ זיא טייקמורפ יד ,ןברָאטשעג
 -עג טָאה ,דנאש ןוא (דניז) רעטסאל .,ןעב

 ןיא טפאשדנייופ יד ;דנאהרעביוא ןעמונ
 זייא טפאשלעזעג יד ןוא ,טפאשדנייפ
 -רעדירב יד :טפעהעב (האנק) דיינ טימ
 רָאנ ,ביוט ץנאג זיא (עביל) ביל עכיל
 עצנאג יד טיירש -- (רעהא) רעה טלעג

 (רעװ) רעד -- דלעג ןוא דלעג .טלעװ
 (ןעמעװ) ןעד דלעה ןייא זיא טָאה סע

 רעד זיא סָאד .,טלעטש ןא ןעביוא ןעמ
 ,טָאג ,אה ;(דרע) ןעדרע ףיוא --- ןיול
 "!ףעדרעוו סיוראד ליוו סעטוג ראפ סָאװ

 ןענישרעד זיא *לגיּפש-טכוצ, רעד --
 הארמ; ןעמָאנ ןטימ שיאערבעה ןיא ךיוא

 ,"רסומ

 ןריובעג) לאינד בקעי (ָאמלָא ןמלוא
 ןוא טסילארָאמ ,בר ,(1757---1690 ךרעל

 "גוהרָאי ןט18 ןיא עילאטיא ןיא רעטכיד

 "אב זיא ומלוא לאינד בקעי יבר .טרעד

 ןדע, רפס  שיטעָאּפ ןייז ךרוד טנאק

 רעד טיול ןדע-ןג ןופ גנוביירשאב ,"ךורע

 יד ףיוא טציטשעג ,גנוסאפפיוא רעשידיי

 ךיא ןוא שרדמ ןוא ארמג ןופ תודגא

 -טנא ?ךורע ןדע/ רעד .םירפס הלבק



 קילגמוא--אמוא 111

 טפערטאב סע לפיוו ,ןפָארטס 277 טלאה
 ."לאיגד בקעי, רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד

 טנאקאב ,עניארקוא ןיא טָאטש ןאמוא
 עניארקוא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא
 -אק עטסקירעיורט יד ןופ םענייא טימ

 -רָאפ 1768 רָאי ןיא זיא טרָאד ,ךעלטיּפ
 יד ןופ הטיחש עכעלקערש יד ןעמוקעג

 טנאקאב זיא סָאװ ,ןדיי ףיוא ןקאזָאק
 ,"הריזג רענאמוא יד, ןעמָאנ םעד טימ

 םעד ךרוד ,"עטנָאג תריזג,, ךיוא רעדָא

 הטיחש עקיזָאד יד .עטנאג רעריפ-ןקאזָאק

 גָאט ןט5 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןדיי ףיוא

 ןיא ץאלּפקראמ םעד ףיוא .זומת ןיא

 ,טרָא ןַא טנייה ךָאנ ןעמ טזייוו ןאמוא

 ,םיגורה עשידיי רעטנעזיוט ןגיל סע ואוו

 טָאה זומת ןיא גָאט ןט5 םעד רָאי סעדעי

 ןגירעיורט םוצ טסאפעג ןאמוא ןיא ןעמ

 ןעמ ןוא ,הטיחש רענעי ןופ ןעקנעדנָא

 -עג זיא ןאמוא -- .תוניק ןגָאז טגעלפ

 -יסח רעד ןופ רעטנעצ רעד ךיוא ןרָאוװ

 ןטימ טנאקאב ןיא סָאװ .,גנוטכיר-םיד

 סָאו ,'םידיסח רעוואלסארב, ןעמָאנ

 ,רעואלסארב ןמחנ 'ר יבר ןופ ןטלאה

 טניואוועג רָאי טצעל ןייז טָאה רעכלעוו

 ןיא ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא ןאמוא ןיא

 ,תוכוס דעומה-לוח ,א"עקת) 1810 רָאי

 ןוא ,להא ןוא רבק ןייז זיא ןאמוא ןיא

 רעוװאלסארב יד ןענעז םויה דע ךָאנ

 ןוא הנשה שאר ףיוא גהונ ךיז םידיסח

 ןוא רבק ןקיזָאד םוצ ןרָאפ וצ רוּפכ םוי

 ענעדישראפ ןגָאז ןוא ןענעוואד טרָאד

 -סארב ןמחנ יבר ןופ רבק רעד .תולפת

 ,טקילייהראפ רעייז זיא ןאמוא ןיא רעוואל

 ןיא ."רעוואלסארב ןמחנ,, טרָאװכוז עז

 יד ןבָאה 19423--1941  ןרָאי-המחלמ יד

 טעליוקעגסיוא ןעיימרא עשטייד עשיצאנ

 קינייװ רעייז רָאנ ןוא ,ןאמוא ןיא ןדיי יד

 ץנאג ןבילבעג זיא סע .ןבילבעג ןענעז

 ,להוא ס'רעוואלסארב ןמחנ 'ר ןייטש
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 עיגילער רעשידיי רעד ןיא קילנמוא
 "עג ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ ןיוש זיא
 ףיוא סָאװ סָאד זא ,גנואיושנא יד ןעוו

 א ןיא ,קילגמוא ןא טמוק שטנעמ א

 -אב זיא ןעמ סָאװ ,םיאטח ראפ ףָארטש
 ןעמוקעג ןענעז בויא ףיוא ןעוו .ןעגנאג
 .תונעט טאהעג טָאה רע ןוא ,ןקילגמוא

 ענייז ןבָאה ,םיא סע טמוק סָאװראפ
 םיא וצ טגָאזעג 'ד בויא רפס ןיא םירבח
 ,רָאנ קנעדעג) "?דבא יקנ ימ ,אנ רכז;
 -ראפ טרעוו שטנעמ רעקידלושמוא ןא יצ
 ןופ עעדיא יד ךיוא זיא סָאד .(?ןריול
 -מוא םעד ןיא זא ,ןזייוואב וצ בויא רפס
 שטנעמ םעד ףיוא טמוק סע סָאװ קילג

 א יב .הבס עשילארָאמ א ןאראפ זיא
 טקעוװרעד זיא רעקנעד עשידיי עטלא ךס
 ערו קידצ,, ןופ הלאש עבראה יד ןרָאװעג
 םיקידצ ןענעז סָאװראפ ,"ול בוטו עשר ול

 רימ ןעז ןגייקאד ,ךעלקילגמוא טפָא-ץנאג

 -ָאד יד ?ךעלקילג ָאי ןענעז סָאװ ,םיעשר
 ןיוש ןרָאװעג טריראב זיא עגארפ עקיז

 ,ןהימרי ןיא ,ך"נת ןופ םירפס לייט ןיא
 -אק ,תלהק ןיא סרעדנוזאב ןוא ,קוקבח
 סָאװ ךיז טגָאלקאב רעכלעוו ,'ח לטיּפ
 השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי,
 םהלא עיגמש םיעשר שיו ,םיעשרה
 סָאװ ,םיקידצ ןאראפ) "םיקידצה השעמכ

 יז יו רעגייטש א ךעלקילגמוא ןענעז

 "אפ ןענעז סע ןוא ,םיעשר ןעוועג ןטלָאװ

 יז יו ,ךעלקילג ןענעז סָאװ םיעשר ןאר

 (םיקידצ ןופ םישעמ יד ןָאטעג ןטלָאװ

 טרעװ (ז תוכרב) ארמג רעד ןיא ךיוא

 ,"ול ערו קידצ,, ןופ עגארפ יד טלדנאהאב
 טרעװ ארמג רעד ןופ רעטרע ליפ ןיא

 עטלא יד ןופ גנואיושנא יד טריפעגכרוד
 שטנעמ א זא ! ,רעקיאָאטס-ןפָאזָאליפ

 "ור טימ קילגמוא ןא ןעמענפיוא ףראד

 ב"ס תוכרב ארמג רעד ןיא ; טייקיא

 "אתוקיתש ירוסיד הלבק,, טגָאזעג טרעוו

 טימ ןעמענפיוא ןעמ לָאז קילגמוא ןא)

 "עג טרעוו ה"ּפ תבש ןיא ,(ןגייוושליטש
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 יד) "?ןירוסיב ןיחמש. יד ןגעוו טגָאז

 טימ טשינ קילגמוא ןא ףיוא ןעמענ סָאװ
 זיא ייז ףיוא זא ,(החמש טימ רָאנ ,רעצ
 ויבהואו, קוסּפ רעד  ןרָאװעג טגָאזעג

 יװ ןענעז םיבהוא ענייז ,'שמשה תאצכ
 -גרעב עז -- .ןוז עקידנעניישפיוא יד
 -ָארּפ םעד רעביא "םיהלא תעד,, סדלעפ
 "ידיי רעד ןיא ייול ערו קידצ,, ןופ םעלב
 ,עיפָאזָאליפ רעש

 ןוא ארמג רעד ןיא םלועה תומוא
 ןדיי ץוחא ,רעקלעפ עלא ןרעוװו שרדמ |

 "םלועה תומוא , ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא
 רעד ןיא .(טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד)

 ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ה"נ הכוס ארמג

 רעד ףיוא זא ןבעגעגנָא טרעו רעטרע
 תומוא םיעבשג ןאראפ ןענעז טלעוװ

 ןוא ג"ל הטוס ןיא ןוא ,רעקלעפ קיצעביז
 סע זא טכארבעג טרעוװו רעטרע ערעדנא
 םיעבש, טלעװ רעד ףיוא ןאראפ ןענעז
 עקיזָאד יד ,ןכארּפש קיצעביז ,"ןושל

 זיא "רעקלעפ קיצעביז, ןגעוו גנוניימ
 עטלא יד ןופ ןלעװק ערעדנא ןיא ןאראפ
 "עג ךיוא טרעוו ארמג רעד ןיא ,ןטייצ
 ידיסח, ןאראפ ןענעז סע זא ,טכארב
 -געמ עטוג ןוא עמורפ ,"םלועה תומוא
 טרָאװ סָאד ,ןדיי-טשינ יד ןשיוװצ ןשט
 "עג טרעוו םלועה תומוא יד ייב םיקידצ
 אתפסות ןוא ב"צ ןילוח ןיא טכארב
 חּפ םיכלמ ם'במר רעד גיי ןירדהנס
 "םלועה תומוא ידיסח; יד זא ,טגָאז
 -כוז עז -- ."אבה םלועל קלח; א ןבָאה
 ,"יוג,, טרָאװ

 המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא
 ןקיזָאד םעד טימ -- (שפגה תראשה)
 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא, טרָאװ
 -ידיי יד ייב שיאערבעה ףיוא ,"המשנ
 תראשה ,, רעטלאלעטימ ןיא ןפָאזָאליפ עש
 יד ןופ םענייא ןעמ טייטשראפ ,"שפנה
 ןעוו זא ,חנומא רעשידיי רעד ןופ םירקיע
 ןייז רָאנ טיוט זיא ,טבראטש שטנעמ רעד

 174 טייקכעלברעטשמוא--םלועה תומוא

 ,טשינ טבראטש המשנ יד רעבָא ,רעּפרעק
 רערעכעה א ןיא ןיירא טמוק יז רָאנ

 "יו טריפ יז ואוו ,אבה םלוע ,טלעוו

 עטצעל יד ןיא -- .ןבעל-המשנ א רעט
 רעשרָאפ עטנרעלעג לייט ןבָאה ןטייצ
 -פס יד ןיא זא ,גנוניימ יד טגָאזעגסיורא
 ןיק טשינ ןעמ טניפעג ך"נת ןופ םיר
 ןדיי יד ןבָאה טלָאמעד ןיוש זא ,זמר

 טייקכעלברעטשמוא רעד ןיא טביולגעג
 רעבָא .אבה םלוע ןיא ןוא המשנ רעד ןופ
 ןזייו עטנרעלעג ערעדנא ייר עצנאג א
 טשינ זיא גנוניימ עקיזָאד יד זא ,ףיוא
 ךי"נת ןופ םיקוסּפ ךס א זא ןוא קיטכיר
 תראשה ןיא ןביולג רעד זא ,ףיורעד ןזייוו
 -טסבלעז א ןעוועג טלָאמרעד זיא שפנה

 רוּפיס רעד ןיוש .ךאז עכעלדנעטשראפ

 ח'כ לטיּפאק 'א לאומש רפס ןיא השעמה
 ןופ טכארבעג טָאה ךלמה לואש יוזא יו
 םענעברָאטשראפ םעד טלעװ רענעי
 -לא רעד זא ,רָאלק טזייוו ,איבנה לאומש

 םעד זא .ןעוועג זיא ןביולג רעניימעג
 טריטסױקע המשנ סמענעברָאטשראפ
 ןזיוועגנָא ךיא טרעװ סע .טיוט ןכָאנ
 ז"ט םילהת ןיא םיקוסּפ עכלעזא ףיוא
 םילהת ,"לואשל ישפנ בוזעת אל יכ,
 ,"םייחה תוצראב 'ה ינפל ךלהתא , ז"יטק
 "ייא ןגעו ףירגאב רעד זא ,ןזייוו סָאװ
 טלָאמעד זיא המשנ רעד ןופ ןבעל ןקיב
 לאינד ןיא ,ןביולג רעניימעגלא ןא ןעוועג
 םיברו, טגָאזעג ךילטייד ןיוש טרעוו ביי

 ײחל הלא 'וציקי רפע תמדא ינישימ

 ןיא עדנפָאלש יד ןופ ךס א ןוא) "םלוע

 םוצ לייט ,ןּפאכפיוא ךיז ןלעו דרע רעד

 -עג רָאלק ןיוש זיא ָאד ;(ןבעל ןקיביײא

 יוזא ,"םיתמה תייחת,, ןגעוו ראגָאז טדער

 טלָאמעד ןיש זיא שפנה תראשה זא

 ךיוא .ןביולג ןופ לייט א ןעוועג יאדוא

 בשיו; טגָאזעג טרעװ ב"י תלהק ןיא

 םיהלא לא בושת חורהו ץראה לע רפעה

 -וצ ךיז טעװ ביוטש רעד ,"הנתנ רשא

 טסײג רעד ןוא ,דרע רעד וצ ןרעקיר
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 טָאה רעכלעוו ,טָאג וצ ןרעקקירוצ טעוו
 טרעװ ןדישראפ ץנאג  ,ןבעגעג םהיא
 רעד םישרפמ יד ךרוד טשטייטעגסיוא
 םדאה חור עדוי ימ,, 'ג תלהק ןיא קוסּפ
 ןופ ךיא רעבָא ,"הלעמל איה הלועה

 רעד ןיא ןביולג רעד זא ,רָאלק זיא ןענאד
 ןיא -- .טנאקאב טוג ןעוועג זיא המשנ
 ,"המלש תמכח,, יװ ,םינורחא םיבותכ יד
 טרעו ערעדנא ןוא !יםיאנומשחה ירפס,
 תראשה, ןגעװו טדערעג ךעלטייד ןיוש
 טרעװ "המלש תמכח, ןיא ."שסנה

 "רעק רעד זא ,קנאדעג רעד טקירדעגסיוא
 -לעוו ,המשנ רעד ראפ אשמ א זיא רעּפ

 ןעיירפאב וצ רעבירעד ךיז טימאב עכ
 רענעי וצ  ןייגקירוצ ןוא רעּפרעק ןופ
 ןופ רעקירָאטסיה רעשידי רעד .טלעוו

 זא ,טגנערב סויוואלפ ףסוי טייצ רענעי

 תראשה ןיא טביולגעג ןבָאה םישורפ יד

 ןיא ןבָאה םיקודצ יד ןגעקאד ,שפנה
 "לעז סָאד ,טביולגעג טשינ שפנה תראשה
 הנשמ רעד ןיא טכארבעג ךיוא טרעוו עב

 ןיא ןוא ארמג רעד ןיא .'ט קרּפ תוכרב
 תראשה ןופ ןביולג רעד טרעו שרדמ
 "ידיי רעד ןופ דוסי סלא טכארטאב שפנה

 ןירדהנס הנשמ רעד ןיא .הנומא רעש
 טלדנאהאב סָאװ 'י קרּפ רעד ןאראפ זיא
 ןיא "אבה םלוע; ןופ ןינע ןצנאג םעד
 -עג טרעוו איצ ףד ןירדהנס ארמג רעד
 ךיז טדייש יז ןעװ המשנ יד זא ,טגָאז

 תחרופ, טױט םייב רעּפרעק ןופ פָא

 רעד ןיא םורא יז טבעווש "רוּפצכ ריואב
 -יפָאזָאליפ א ןיא .(לגיופ א יו טפול
 ןינע םעד טסאפעגפיוא ןבָאה םרָאפ רעש

 המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא ןופ

 ,רעטלאלטימ ןיא  ןפָאזָאליפ עשידיי יד

 ףסוי יבר ,ם"במר רעד .,ןואג הידעס בר

 ליפ ןוא "םירקיע, ןופ רבחמ רעד ובלא

 שוריּפ ןייז ןיא ם"במר רעד .ערעדנא

 לכ,, ןופ *י קרּפ ןירדהנס הנשמ רעד ףיוא

 טגָאז "אבה םלועל קלה םהל שי לארשי

 זיא "שפנה תראשה,, ןופ ףירגאב רעד זא

 16 ןראגנוא

 טסייג זיולב טיוט ןכָאנ זיא המשנ יד זא
 -ייא עכעלרעּפרעק ענייק טשינ טָאה ןוא
 ןיא טניפעג ןעמ סָאװ סָאד ןוא ,ןטפאשנעג
 "ףבה רוש,, ןוא "ןתיול,, ןגעוו ארמג רעד
 ,לשמ ךרדב ךָאנ זיא "רמושמה ןיי,, ןוא

 "עי; ףיוא סנגינגראפ-המשנ יד זא ןוא
 ןסאפסיוא סָאד רָאנ זיא "טלעוו רענ

 -יימ רעקיזָאד רעד םורא .ןכאז עגיטסייג

 -יורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז םייבמר ןופ גנונ
 ןופ םימכח עשידי ליפ .תקולחמ עס
 "עז ץ'במר ,דייבאר רעד יװ ,רעטלאלטימ
 ןיא .ם"במר ןגייק ןטערטעגסיורא ןענ
 זא ,גנוניימ א ןעוועג ךיוא זיא הלבק רעד
 .:תומשנ ייווצ ןאראפ ןענעז ןשטנעמ ןיא

 יד טסײה סָאד ,'תימהבה שפנ, יד

 המהב עדעי ךיוא סָאװ ,"טפארקסנבעל,

 ףיוא טלאה סָאװ ןוא טציזאב היח ןוא
 עקיזָאד יד ןוא ןשטנעמ ןופ ןבעל סָאד

 "וצ ןוא ,ךעלברעטש זיא "תימהבה שפנ,
 טבראטש רעּפרעק ןופ טיוט ןטימ ןעמאז
 ,"תלכשמה שפנ,, יד ןוא --- ,ּפָא ךיוא יז
 רעד רָאנ סָאװ ,"המשנ עדנקנעד,, יד
 המשנ עקיזָאד יד ןוא ,טציזאב שטנעמ
 רעקיזָאד רעד ייב .ךעלברעטשמוא זיִא
 יר א ןטלאהעג ךיוא ךיז ןבָאה גנוניימ
 . -לטימ ןיא ןפָאזָאליפ עזעיגילער עשידיי

 -עג טָאה םי'"במר רעד עכלעוו ןופ ,רעטלא

 ןעקנעד וצ ןענרעל ךרוד זא ,ןטלאה
 ןעמ טברעוורעד טייקכעלטעג רעד ןגעוו

 .שפגה תראשה ךיז

 טיצ סָאװ דנאל ןופ ןעמָאנ ןראננוא
 ןדיי לָאצ יד .גרעב-ןטאּפראק יד ייב ךיז

 1939 ןיא ןפָארטאב טָאה ןראגנוא ןיא

 ןופ לָאצ עניימעגלא ןא ףיוא טנזיוט 0

 ןיא .ןָאילימ ףלע ןופ גנורעקלעפאב רעד

 - ,טשעּפאדוב ,ןראגנוא ןופ טָאטשּפױה רעד

 -עגלא רעד ףיוא ןדיי 210,000 ןעוועג זיא

 1 בורק ןופ גנורעקלעפאב לָאצ רעניימ
 ןיא ןגָאז וצ רעווש רעייז זיא סע .ןָאילימ
 טצעזאב ךיז ןבָאה ןדיי טייצ רעכלעוו

 עשידי ערעטלע יד ןיא .ןראגנוא ןיא



177 

 ןופ "עורז-רוא, ןיא לשמל יו ,םירפס
 -עג טָאה רעכלעוו ,ןיוו ןיא בר קחצי יבר
 ןעניפעג .,טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא טבעל

 בושי ןשידיי ןדנטיײדַאב ַא ןגעוו ןיוש רימ

 טרעװ ןראגנוא דנאל סָאד ;ןראגנוא ןיא
 ץרא , ןפורעגנָא םירפס עקיזָאד יד ןיא
 ג"פ םילהת ףיוא םוגרת ןיא לייוו ,י"רגה
 טצעזרעביא "םירגה,, טרָאװ סָאד טרעוו
 ןרעװ לָאמ עטשרע סָאד ,?יארגנוה,
 ווירב ןיא ןראגנוא ןיא ןדיי יד טנָאמרעד
 -סח יבר רעטסינימ ןשידיי ןשינאּפש ןופ
 ןופ ךלמ ןשידיי םוצ טורּפש ןבא יאד

 טרעוו טרָאד ;(960 רָאי ןיא) םירזוכ יד
 יוזא ווירב םעד טגרָאזאב רע זא ,טגָאזעג

 -יא םיא ןלעװ ןראגנוא ןופ ןדיי יד זא
 -עד ןופ .,ךלמ ןשיוזוכ םוצ ןקישרעב
 תועידי רעמ ןיוש רימ ןבָאה ןָא טלָאמ
 -גוא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןגעוו

 -עטלע יד ןיא ןבָאה ןיימעגלא ןיא .ראג
 "עג טשינ ןראגנוא ןיא ןדיי יד ןטייצ ער
 ; תוריזג עסיורג ןייק ןייטשוצסיוא טאה
 -סינטלעהראפ א טריפעג ָאד ןבָאה ייז
 -נוא ןיא ןדיי יד .ןבעל קיאור קיסעמ

 יד ןיא טניואועג טלָאמעד ןבָאה ןראג
 ןטסיימא ,טעטש ןיא ךיוא ןוא רעטרעד
 עשידיי סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה
 סָאװ ,ןעפָא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןבעל
 םירפס עשידי עטלא יד ןיא טסייה
 ."ןודוב,, ךיוא ןוא ?ןשי-ןיבוא,, ,"ןיבוא,

 טרעו ןראגנוא ןיא בר רעטשרע רעד
 ילובש, רפס ןטלא םעד ןיא טנָאמרעד
 "ולק יבר ןסייהעג טָאה רע ןוא ,"טקלה

 טבעלעג טָאה רע) ןזחה יתבש יברב סומינ

 עשינבר עקיטכיו .,(1160 רָאי ךרעל

 -גוא ןיא ךיז ןזייוואב ןטייקכעלנעזרעּפ

 -נָא רעד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא ןראג

 "ייא יבר ןעוועג זיא ייז ןופ רעטסנעעזעג

 -הנמ,, רפס ןופ רבחמ רעד ,ָאנריט קיז

 סָאד) ןעפָא טָאטשטּפױה רעד ןיא ,"םיג
 רעשיראגנוא רעד ןופ לייט א טנייה זיא

 ןעועג ןענעז ,(טשעּפאדוב טָאטשטּפיױה

 ןרַאגנוא

 (ערעדנא ןוא ץכ ם"'רהמ ,ץכ-

178 

 ןיא םימכח ידימלת ןוא םידמול עסיורג
 םהרבא 'ר) טרעדנוהרָאי ןט16 ןוא ןט5

 "לופ א

 -וקעגרָאפ זיא גנורעסעבראפ עקידנעטש
 .טשיראגנוא יד ןופ עגאל רעד ןיא ןעמ

 ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ ביױהנָא ןיא ןדיי
 -גיא 1526 רָאי ןיא טָאה ייקרעט עוו

 רעד טימ ןראגנוא ץנאג טעמכ ןעמונעג

 1686 רָאי ןיא ןעו .ןעפָא טָאטשטּפױה
 המחלמ עדנדיישטנא יד ןעמוקעגרָאפ זיא

 -ילימ ןשיראגנוא-שיכיירטסע םעד ןשיווצ
 "יירטסע סָאד ןוא ,ןקרעט יד ןוא רעט
 "עגנייא טָאה רעטילימ עשיראגנוא-שיכ
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןראגנוא קירוצ ןעמונ

 עצנאג יד ;ןדיי ףיוא תוטיחש עסיורג
 -עג בורח זיא ןעפָא ןיא הלהק עשידיי
 -סיוא ןעמ טָאה ןדיי רעטנזיוט .ןרָאװ
 זיא תוטיחש עקיזָאד יד ןגעוו .ןטכָאשעג
 םענייא ןופ "הליגמ,, עלעיצעּפס א ןאראפ

 טלָאמעד זיא סָאװ ,ףָאהלוש קחצי יבר

 הליגמ יד ;הטיחש רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ
 -לות,, סדלאוונירג ןיא טקורדעגרעביא זיא
 ןדי ךס א .(1124) "לארשי ימכח .תוד
 ןשיווצ ,ןראגנוא ןופ קעווא טלָאמעד ןענעז

 "שא יבצ יבר יו ,םידמול ליפ ךיוא ייז
 "נא ןוא "יבצ םכח,, ןופ רבחמ רעד ,יזנכ
 רָאי 30 ןיא זא ,טקאפ א זיא סע .ערעד
 ןיא ןדיי יד טלייצעג ןעמ טָאה רעטעּפש

 רעמ טינ ןעוועג ןענעז ייז ןוא ןראגנוא

 זיא ןטייצ ענעי ןיא .תושפם 11,621 יװ
 רעטנוא ןעוועג ןצנאגניא ןיוש ןראגנוא
 םעֶד בילוצ ;ךיירטסע ןופ טפאשרעה רעד
 "עד ןבָאה סָאװ רעדנעל ךס א ןיא סָאװ
 -עשט ןיא יװ ,ךיירטסע וצ טרעהעג טלָאמ

 ןוא .רעגרע ךָאנ ןעוועג ןדיי זיא ,עיכ

 -עג טלָאמעד ןדיי זיא ןלױּפ ןיא ךיוא

 ןופ ןדיי ליפ ןבָאה ,טוג טשינ ןעגנאג

 -אב ןביוהעגנָא ךיז ןליוּפ ןוא עיכעשט

 טביוה ןָא טלָאמעד ןופ .ןראגנוא ןיא ןצעז

 ןדיי לָאצ יד ןרעסערגראפ קירוצ ןָא ךיז

 ,טעטש עשיראגנוא ענעדישראפ ליפ ןיא
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 טפאשרעה רעד רעטנוא ,1783 רָאי ןיא
 ףעזָאי רעזייק ןשיכיירטסע ןלארעביל ןופ
 עשיראגנוא יד ןעמוקאב ןטייווצ םעד
 ןביוה ןדיי יד ,טכער ענעדישראפ ןדיי
 "אב טָאה סָאװ ,רעטילימ ןיא ןעניד ןָא
 טימ ךיילגוצ ייז טכארטאב ןעמ זא ,טייד
 ןוא ןָא טלָאמעד ןופ .רעגריב ערעדנא יד

 טפלעה רעטשרע רעד ןיא טּפוהרעביא
 -נָא ךיוא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ

 גנוגעוואב-סגנודליב עסיורג א ןביוהעג
 טָאה סע .ןדיי עשיראגנוא יד ןשיװצ
 ?הלכשה , ןופ טייצ יד ןביוהעגנָא ךיז
 -עג יד ןבָאה טימרעד קיטייצכיילג ןוא
 -עגנָא ךיוא ןראגנוא ןיא ןדיי עטעדליב
 יז לָאז ןעמ זא ,ףמאק א ןריפ ןביוה
 טימ ןעמאזוצ גנוקיטכעראבכיילג ןבעג

 ןשידי ןכעלרעניא ןיא .רעגריב עלא
 ןופ ףמאק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןבעל
 רעד ןגעק ןדיי עשיסקָאדָאטרָא ,עמורפ יד
 יד .גנוגעוואב-םרָאפער
 ןעמוקאב ןדיי ןבָאה גנוקיטכעראבכיילג

 רעד ןיא ,1849 רָאי םעד ןיא ןראגנוא ןיא

 סָאװ ,עיצולָאװער רעסיורג רעד ןופ טייצ
 ןבָאה רעפמעק-סטייהיירפ עשיראגנוא יד
 -ָאװער רעד ןיא ;ךיירטסע ןגעק טריפעג
 יד ,ןדיי ךיוא ןעמונעגלייטנא ןבָאה עיצול

 א ןבעגעגסיורא ןבָאה ןרענָאיצולָאװער
 יד ,טכער עכיילג ןבָאה ןדיי זא ,טערקעד
 יד טָאה עכלעוו ,גנוריגער עשיכיירטסע

 טװאורּפעג טָאה טקיטשרעד עיצולָאװער

 ןיא ךעלדנע :טערקעד םענעי ןפאשּפָא

 טרעלקרעד זיא ןראגנוא ןעוו ,1867 רָאי
 זיא סָאװ הכולמ ערעדנוזאב סלא ןרָאװעג

 רעד ןיא ךיירטסע טימ טגינייאראפ רָאנ

 זיא ,רעזייק ןקיד'תופתושב א ןופ ןָאזרעּפ
 -עג סָאד ןרָאװעג טריפעגכרוד ךילרעייפ

 "יטכעראבכיילג רעקידנעטשלופ ןופ ץעז

 -יא ןיא .ןדיי עשיראגנוא יד ןופ גנוק

 זיא ןראגנוא ןיא ןבעל ןשידיי ןכעלרענ

 רדסכ טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףיולראפ ןיא
 ףמאק רעפראש רעד  ןרָאװעג טריפעג

 ןרָאגנוא

 .עקידנעטשלופ
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 ןדיי עשיסקָאדָאטרָא עמורפ יד ןשיוװצ
 1868 רָאי ןיא ,ןדיי עטרימרָאפער יד ןוא
 ןשידיי א ןפורעגפיונוצ גנוריגער יד טָאה
 -סיוא ןפראדעג טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק
 ןעמ לייו רעבָא ,םיכוסכס יד ןכיילג
 -סיוא ןא וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה
 1879 רָאי ןיא זיא ,סערגנָאק ןפיוא ךיילג
 -יגער רעד ןופ טערקעד רעד ןענישרעד

 ןענאטשטנא ןענעז סע ןכלעוו טיול ,גנור

 רעבלעז רעד ןיא לָאמלייט ,ןראגנוא ןיא
 יד :תולהק ענעדישראפ יירד ,טָאטש
 ?עטרימרָאפער, יד ,?עשיסקָאדָאטרָא;
 ,("ןגָאלָאענ,/ ןפווורעג טָאה ןעמ עכלעוו)
 סָאד ,"תולהק-ָאװק-סוטאטס, יד ןוא

 ןענאטשעג ןענעז סָאװ .,עכלעזא טסייה
 ןוא עשיסקָאדָאטרָא יד ןשיווצ טימרעד
 -אטשטנא ןענעז סע .עשיטסימרָאפער יד
 ןופ סעיצוטיטסניא עקיטכיוו רעייז ןענ

 ןענעז טמיראב .ןעגנוטכיר עשידיי עלא
 ,גרובשערּפ ןיא תובישי עמורפ יד ןעוועג
 -אב ןוא ,טעטש ערעדנא ןוא ראווגנוא

 -עס-רעניבאר רעד ןעוועג ךיוא זיא טמיר
 ךיוא ןענעז סע .טשעּפאדוב ןיא ראנימ
 ףיוא ןעלאנרושז ענעדישראפ ןענישרעד
 .שטייד ןוא שיראגנוא ןוא שיאערבעה
 1918-1914 ןופ המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ
 "יווָאש א ןראגנוא ןיא ןענאטשנא זיא
 ןדיי וצ האנש עשיטסילאנָאיצאנ-שיטסינ
 ןטימ ןייראפ א טעדנירגעג ךיז טָאה סע
 סָאװ ,"ןרָאשזדאמ עדנכאוורעד,, ןעמָאנ

 ןוא ,ןדיי ןגעק ףמאק א טקידערּפעג ןבָאה

 ןענעז סע .רדסכ ךיז טיצ ףמאק רעד

 ןצעזעג עלעיצעּפס ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 ,1940 רָאי ןיא סרעדנוזאב ןדיא ןגעק

 ענייא ןרָאװעג זיא ןראגנוא יו םעדכָאנ
 -סירעלטיה רעד רעטנוא רעדנעל יד ןופ

 1944-1942 ןרָאי יד ןיא .העּפשה רעשיט
 -סיוא טינ לרוג רעקידתוירזכא רעד טָאה

 "יצאנ יד ,ןראגנוא ןיא ןדיי יד ךיוא ןטימעג

 יד טימ ןעמאזוצ דנאלשטייד ןופ םיחצור

 ןטכָאשעגסיוא ןבָאה םיחצור עשיראגנוא
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 ןעמ .ןראגנוא ןיא ןדיי לייט ןטסערג םעד
 ךרעל ןעמוקעגמוא ןענעז סע זא ןָא טמענ
 טציא ,ןדיי עשיראגנוא ןָאילימ רעבלאה א

 טנזיוט 150 ךרעל ןראגנוא ןיא ןאראפ זיא
 ןיא לייט ןטסערג ןיא ןבעל עכלעוו ,ןדיי

 ערעסערג ערעדנא לייט ןוא טסעּפאדוב
 -רָאי עטצעל יד ןיא טָאה ןראגנוא .טדעטש

 עשידיי עסיורג ןבעגעגסיורא רעטרעדנוה

 ןענרעל ןופ טיבעג ןפיוא ןטייקכעלנעזרעּפ

 -אגנוא עטסטמיראב יד וצ ,טפאשנסיוו ןוא

 -ָאנָארכ טשינ) טרעהעג ןבָאה םינואג עשיר

 יבר (טייקטמיראב רעייז טיול רָאנ שיגָאל

 םתחג ןופ רבחמ רעד ,רפוס השמ

 םינּפ, ןופ רבחמ) שא ריאמ יבר ,"רפוס

 ןופ רבחמ) ץינוק השמ יבר ,?תוריאמ

 ןופ רבחמ) יברב ריאמ יבר ,("יאחוי ןב;

 יבר ,ץנימ השמ יבר ,?יברב םרהמ,,

 ןופ יבר רעטמיראב) םיובלטייט השמ

 ןוא ,"השמ חמשי, ןופ רבחמ לעהוא

 ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא .ערעדנא ליפ

 -טלעוו ייס ןוא רעׂשידיי ייס ,טפאשנסיוו

 -יורג ןבעגעגסיורא ןראגנוא טָאה ,רעכעל

 םעד יו ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עס

 רעשרָאפ-חרזמ ןוא  גָאלָאליפ ןטמיראב

 ךורע, ןופ רבחמ) טוהָאק ,רד ,ירעבמאוו

 "אב ,עלכיב ,רוועל רעסעּפָארּפ ,(''םלשה

 -איד םעד ןגעוו -- .ערעדנא ליפ ןוא רעכ

 -נוא ןיא ךארּפש רעשידיי רעד ןופ טקעל

 -ױא ןקיטכיו א ןבירשעגנָא טָאה ןראג

 דנאב ןטשרע ןיא ןריּפש יבצ לקיט

 ןכעלטפאשנסיו ןשידיי ןופ ?ןטפירש.,

 ןטימ ,1926 ענליוו ,(ָאװיי) טוטיטסניא

 ."ןראגנוא ןיא ךארּפש עשידיי יד, ןעמָאנ

 ןיא ןדיי ןגעוו ןעלקיטרא ןוא רעכיב --

 רעייז ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןראגנוא

 -יימא רָאנ ,שידיי ףיוא טשינ רעבָא .ליפ

 ןיא .שיראגנוא ןוא שטייד ןיא ןטס

 "הפצה,, לאנרושז רעד טָאה שיאערבעה

 -יא ןעגנולדנאהּפָא ןבעגעג ,"רגה ץראל

 ,ןראגנוא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רעב
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 ןגעוו שיאערבעה ףףיוא םירפס עקיטכיוו
 "עז ןראגנוא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד

 לאיתוקי בר ןטנרעלעג ןופ ןענישרעד ןענ
 םידוהיה , :ךעלמענ ןוא ,דלאוונירג אדוי
 תורוק, ,ג"ערת ןעצייו) ?אירגנואב
 טסעפ) ?"אירגנוהב הנומאהו הרותה

 "אירגנואב תודיסחה תורוקל, ,א"פרת
 םיתבשה תורוקל, ,(ב"ּפרת טסעפ)
 תודלות, (ב"ערת ןעצייו) ,?אירגנואב

 ,(1923) "לארשי ימכח

 .וצ קנאדעג רעד .טעטיסרעווינוא
 -יסרעווינוא ןשידיי ןרעדנוזאב א ןפאש

 טימ ךָאנ ןרָאװעג טקעװרעד זיא ,טעט
 .רד רעטנרעלעג רעד .קירוצ רָאי 0

 עטכישעג,, ךוב ןייז ןיא ןאמרעדיג השמ

 'רעביא) "ןדיי ייב ןזעווסגנואיצרעד ןופ
 ןעמָאנ ןטימ שיאערבעה ןיא טצעז

 (גרעבדירפ .ש .א ךרוד ?"םייחהו הרותה,
 ןיא זא ,לייט ןט2 ןופ ףוס ןיא טגנערב
 ,רעט2 רעד ןאהָאי גינעק טָאה 1466 רָאי
 ןבעגעג ,עיליציס לזניא ןופ רעשרעה

 תולהק יד ןופ רענייא זיא שינביולרעד
 "יסרעווינוא ןשיאערבעה א ןלעטשוצפיוא
 זא ,ייברעד טקרעמאב ןאמרעדיג .טעט
 אמתסמ זיא טעטיסרעוװינוא עקיזָאד יד
 "עד ןופ -- .ןרָאװעג טעדנירגעג טשינ
 טייצ עגנאל א טשינ ןעמ טרעה ןָא טלָאמ

 ןרעדנוזאב א ןדנירג וצ רענעלּפ ןגעוו
 ןופ ףוס ןטימ .,ןדיי ראפ טעטיסרעווינוא
 -עסיטנא רעד ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט9

 ךיוא ןשרעהאב ןביוהעגנָא טָאה םזיטימ
 "נָא ךיז טָאה סע ןוא ןטעטיסרעווינוא יד

 גנוגעוואב עלאנָאיצאנ עשידיי יד ןביוהעג

 קנאדעג רעד ןרָאװעג טקעוורעד ךיוא זיא
 -ינוא ןשידיי םענעגייא ןא ןעיובוצפיוא

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד -- .טעטיסרעוו

 ןדנירג וצ טקעיָארּפ ןטימ ןטערטעגסיורא

 -אמ רעד טעטיסרעווינוא ןשיאערבעה א

 -יּפאש ןאמרעה רָאסעּפָארּפ רעקיטאמעט

 רָאי ןיא ?ץילמה , גנוטייצ רעד ןיא ָאר
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 טפיוקעג זיא 1914 רָאי ןיא .ב"סרת

 ,םיפוצוה רה ןפיוא ,םילשורי ייב ןרָאװעג
 ןקיטפניק םעד ראפ ץאלּפ רעסיורג א
 יד ןעו .,טעטיסרעוװינוא ןשיאערבעה

 -גייא 1918 רָאי ןיא טָאה יימרא עשילגנע
 םייח רָאסעּפָארּפ טָאה ,םילשורי ןעמונעג
 ןופ טייהנזעונא רעד ןיא ןאמצייוו
 "ילער יירד עלא ןופ רעייטשרָאפ ייר א
 ףיוא טגיילעג ,רענעמ-סגנוריגער ןוא סעיג
 רעד ראפ ןייטשטנורג םעד ץאלּפ םעד
 יאמ ןט-1 םעד .,עדייבעג-טעטיסרעווינוא
 ףיוא םילשורי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 5

 -ץפערעד עכילרעייפ יד םיפוצה רה רעד
 -יסרעווינוא רעשיאערבעה רעד ןופ גנונ
 ןופ ץיּפש ןיא ,רופלאב דרָאל ךרוד טעט
 -צנאק סלא טייטש טעטיסרעווינוא םעד

 יד ןוא (טש'ת ןבראטשעג) ,סונגאמ רעל

 ,לקנערפ ןענעז ןרָאסעּפָארּפ עטסנעעזעגנָא

 -ַארָאה .י* ,רענזיולק ,ןאמטוג ,ןאמגרעב
 עצנאג א ךיוא יו ,(עימעכ) רָאדאפ ,ץיוו

 םעד טימ .ןטנעצָאד ןוא ןרָאטקעל ייר
 -ידעמאקא ןא ןָא טריפ טעטיסרעווינוא
 ןופ עטנרעלעג ענעעזעגנָא ןופ טאר רעש

 לָאצ יד .רעדנעל ערעדנא ןוא םילשורי
 זיא טעטיסרעווינוא םעד ןיא ןטנעדוטס
 זיא טעטיסרעווינוא םעד ייב 4,000 רעביא
 -אנ, יד .קעטָאילביב עשידיי יד ןאראפ
 ."קעטָאילביב עלאנָאיצ

 ןופ ןיז יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ ןנוא
 שמוח ןיא .ןוז ס'וניבא בקעי ,הדוהי
 -כָאנ זא ,טלייצרעד טרעוו הל תישארב
 "עג זיא ,רע ,רעדורב סננוא יו םעד
 הנותח טָאה ןנוא ןוא רעדניק ןָא ןברָאטש
 -ורב םענעברָאטשראפ ןייז טימ טאהעג
 -עד ןיוש ןעוועג זיא סע יוו בייוו סרעד
 ןנוא טָאה .''םובי, ןופ גהנמ רעד טלָאמ
 סרעדורב ןייז טימ ןעגנואיצאב ענייז
 טשינ לָאז רע זא  ,יוזא טריפעג בייוו
 טָאה ראפרעד .רעדניק ןייק ריא טימ ןבָאה
 זיא רע ךיוא ןוא טפָארטשעג טָאג םיא
 השעמה רופס ןקיזָאד ןופ ,ןברָאטשעג

 164 סולקנוא---טוא

 -אנָא, ןעמָאנ רעד טמאטש שמוח ןיא

 "-אבטסבלעז רעכעלטכעלשעג ראפ "םזינ

 ,גנוקידירפ

 טרעו "ןנוא, טרָאװ םעד טימ ןנוא
 ס'בורק ןופ גָאט ןיא ,לבא ןא ןפורעגנָא
 "ןנוא,, ןא .הרובק ןייז ראפ רעדָא ,טיוט
 -ץערג א ןיא ןיד םעד טיול ךיז טניפעג

 רָאט רע .'לבא, ןא יו רעיורט ןרעס
 ןעקנירט טשינ ,שיילפ ןייק ןסע טשינ
 עמונראפ ןייז ףראד רע ןוא ,ןייוו ןייק
 ייווצ ןאראפ ןענעז סע .הרובק רעד טימ
 ןוא ?אתיירואדמ,, :"ןנוא,, סעירָאגעטַאק

 ןעמ טניפעג זנוא ןגעוו םיניד ."ןנברדמ;;

 .תולבא תוכלה העד הרוי ךורע-ןחלש ןיא

 ןופ רבחמ רעלענָאיצידארט סולקנוא
 ןופ גנוצעזרעביא יד ."סולקנוא םוגרת;

 ,ךארפש רעשיאעמארא רעד ןיא שמוח

 רעד טגָאז 'ג ףד הליגמ ארמג רעד ןיא
 *נוא הרות לש םוגרת,;, הימרי יבר ארומא
 יברו רזעילא יבר יּפמ ורמא רגה סולק
 טָאה שמוח ןופ םוגרת םעד) "?עשוהי
 יו טיול ןעוועג רבחמ רג רעד סולקנוא
 .יבר םיאנת יד ןופ טרעהעג טָאה רע

 זא ,םעד ןגעו .(עשוהי יבר ןוא רזעילא
 -עג טָאה ןוא רג א ןעוועג זיא סולקנוא
 ינש תיב ןברוח ןופ ןטייצ יד ןיא טבעל
 ערעדנא ךס א ןיא ךיוא רימ ןעניפעג
 רעד ןיא ,ארמג ןוא תותיירב ןיא רעטרע
 טליצרעד טרעװ ו"נ ףד ןיטיג ארמג
 ןעוװעג זיא ?סולקנוא רב סולקנוא, זא
 "יור םעד סוטיט ןופ ןוז-ןרעטסעווש רעד
 ןיא רעטרע עכעלטע ןיא .רעזייק ןשימ
 רגה סולקנוא זא ,רימ ןעניפעג ארמג רעד
 ןייז ןעוו ןוא ,םורפ רעייז ןעוועג זיא
 -רעביא םיא ןוא ןברָאטשעג זיא רעטָאפ
 טָאה םימלצ ערעײט השורי יד טזָאלעג
 ןבָאה האנה ייז ןופ טלָאװעג טשינ רע

 -עג לייט א -- .(ו קרּפ יאמד אתפסות)
 -עדנא ךס א ןיא זא ןָא ןזייוו עטנרעל
 סרעדנוזאב ,ארמג רעד ןיא רעטרע ער



185 

 -רעד רָאג טרעו ,שרדמ ןוא ימלשורי ןיא
 -לצוו ,"סליקע. ןעמָאנ ןטימ רג א טנָאמ
 ףיוא םוגרת א ןבירשעג ךיוא טָאה רעכ
 יבר ייב טנרעלעג ךיוא טָאה ןוא הרות

 הליגמ ימלשורי) .עשוהי יבר ןוא רזעילא
 טרעװ 'ב הגיגח ימלשורי ןיא .('א קרּפ

 רעד ןעוועג זיא סליקע זא ,טלייצרעד
 -ירדא רעזייק ןשימיור ןופ ןוז-ןרעטסעווש
 -- .(טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ ןטימ ןיא) סונ
 עטנרעלעג עשידיי יד ןופ גנוניימ יד
 ,סליקע ןוא סולקנוא ןגעוו רעקירָאטסיה

 שריה יבר רעשרָאפ יד טלייטעצ זיא
 .ערעדנא ןוא לקנארפ הירכז .רד ,תויח
 ןייא ןעוועג זיא סָאד זא ,רעכיז ןענעז
 לארשי ץרא ןיא טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןָאזרעּפ

 םישרדמ יד ןוא ימלשורי ארמג רעד ןיא)
 ןפורעג (לארשי ץרא ןופ ןעמאטש סָאװ
 ארמג רעד ןיא) לבב ןיא ןוא ,סליקע
 ןעמאטש סָאװ םישרדמ ןיא ןוא ילבב
 עטנרעלעג ערעדנא .סולקנוא (לבב ןופ
 םימודאה ןמ הירזע יבר יו רעקירָאטסיה

 "נא ןוא ץנוצ ,(''םיניע רואמ ,, ןייז ןיא)
 ייווצ ןעוועג ןענעז סָאד זא ,ןעניימ ערעד
 ,"םוגרת, עז ,ןענָאזרעּפ ערעדנוזאב

 -1862 לדנעמ-םחנמ ,ןיקשיסוא
 -ןרי ןיא רעריפ - תמייק - ןרק (1
 (דנאלסור) אנווָארבוד ןיא ןריובעג ;םילש
 -ישזניא סלא םוידוטש ןייז טכאמעגכרוד
 עטשרע יד ןיא ןיוש .גָאלָאנכעט-רינ

 ןיא גנוגעוואב-"ןויצ-תבח,, רעד ןופ ןרָאי

 ןיקשיסוא זיא ,1882 רָאי ןיא ,דנאלסור
 "צג רע זיא רעטעּפש ,ןטערטעגוצ ריא וצ

 ןופ רעריפ-טּפױה יד ןופ רענייא ןעוו
 -סור ןיא "טפאשלעזעג-ןויצ-בבוח, רעד

 ןופ דילגטימ ןעוועג ךיוא זיא רע .דנאל

 "עג טָאה לצרעה ,רד ןעו ."השמ ינב;;

 עיצאזינאגרָא עשיטסינוצ יד טעדנירג

 -יטסינויצ ןטשרע םעד ןפורעגפיונוצ ןוא

 ןייז ןרָאװעג ןיקשיסוא זיא סערגנָאק ןש

 -סיורא רעבָא זיא רע .רעגנעהנָא רעסייה

 1866 ריפוא--ןיקשיסוא

 ןעװ ,עלצרעה .ןןגעק ףראש ןטערטעג
 -נָאק ןשיטסינויצ ןט6 ןפיוא טָאה לצרעה

 -אב-"אדנאגוא , םעד טריפעגכרוד סערג
 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס םייב .,סולש

 -לייטנא ןיקשיסוא טָאה 1919 רָאי ןיא

 עיצאגעלעד רעשידיי רעד ןיא ןעמונעג
 ,ץנערעפנָאק-םולש רעד ראפ זיראּפ ןיא

 ץױא ןיא טצעזאב ךיז רע טָאה רעכָאנ
 -עג ןענעז סולפנייא ןייז רעטנוא ,לארשי
 -ץרזי קמע, ןטנעגעג יד ןרָאװעג טפיוק
 ,"הפיח ץרפמ ,, ,"רפח קמע,, ,"לא

 טרעוו יט לטיּפאק 'א םיכלמ ןיא ריפוא
 עיצינעפ ןופ גינעק רעד זא ,טלייצרעד
 "וצ טייל"ספיש ענייז טקישעג טָאה םריח
 ךלמה המלש ןופ ןשטנעמ יד טימ ןעמאז

 -םי םייב רבג'ןויצע ןופ ףיש רעד ןיא

 -- בהז םשמ וחקיו הריפוא ואביו,, ,ףוס
 ןענעז ייז ןוא) ,"המלש ךלמה לא ואיביו
 עג ןבָאה ןוא ריפוא דנאל ןיא ןעגנאגעג

 םוצ טכארבעג סע ןֹוא דלָאג טרָאד ןעמונ
 טגָאעג טרעו רעטייו .(המלש גינעק

 עבלעז יד זא ,י לטיּפאק 'א םיכלמ ןיא
 -עג ךיוא דנאל ןבלעז ןופ ןבָאה ןפיש
 -ייט ןוא "םיגומלא , ץלָאה סָאד טכארב
 ןיא שדקמה תיב םעד ראפ רענייטש ערע
 ךלמה המלש ןופ ףיש יד זא ,םילשורי
 יד) "שישרת ינא, ןסייהעג טָאה סָאװ
 ,דלָאג טכארבעג טָאה (שישרת ןופ טָאלפ
 -לע) (םייכת ,םיפק ,םיבהנש,, ,רעבליז

 ןוא ,(ןעײגוּפַאּפ ןוא סעּפלאמ ,ןייב-טנאפ
 יירד ןיא לָאמנייא ןעמוק טגעלפ ףיש יד
 ;טגָאזעג טרעוו גיי היעשי רפס ןיא .רָאי
 ףראד שטנעמ ַא) ?ריפוא םתכמ םדא,
 ,(ריפוא ןופ דלָאג סָאד יװ ןייז רערעייט
 ך"נת ןיא רעטרע ערעדנא ןיא ךיוא
 םילהת ךיוא יו ,ז"כ ןוא ב"י'כ בויא)
 טנָאמרעד ריפוא דנאל סָאד טרעוו (היימ

 עטלא יד ןיא -- .דלָאג ןופ דנאל סלא
 טגיל ריפוא זא ,ןטלאהעג ןעמ טָאה ןטייצ
 ןאראפ ןענעז טנייה ךיוא .עידניא ןיא
 -ייֿמ עקיזָאד יד ןציטש סָאװ עטנרעלעג
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 ךיוא ןָא ייז ןבעג זייוואב סלא ןוא ,גנונ
 ןופ ןעמָאנ רעטנָאמרעד רעד סָאװ ,סָאד
 זיא יוזא ךיוא טסייה "םיגומלא,, ץלָאה
 .טירקסנאס רעשידניא רעטלא רעד
 -אּפ ראפ "יכת., ןעמָאנ רעד ןוא ,ךארּפש
 ךארּפש טירקסנאס רעד ןיא זיא  ײגוּפ
 עפלאמ ַא ראפ ןעמָאנ רעד ןוא ,"יקיצ,

 ךארּפש-טירקסנאס רעד ןיא זיא "ףוק,
 זא ,ןעניימ עטנרעלעג ערעדנא .,"יּפאק;

 ןוא עיבארא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ריפוא
 ןיא סָאװ ,סָאד ייז ןעגנערב זייוואב סלא
 "ףיפוא, טנָאמרעד טרעװ 'י תישארב
 -ארא ןענעז סָאװ ,ןטקי ינב יד ןשיווצ
 רעדיו עטנרעלעג לייט .םיטבש עשיב
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה ריפוא זא ,ןטלאה
 -יימ יד זיא קידריווקרעמ רָאנ ,עקירפא

 ןיא טיירּפשראפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנונ
 "טנא רעד ךָאנ דלאב טרעדנוהרָאי ןט6
 סָאד ןיא ריפוא זא ,עקירעמא ןופ גנוקעד
 -ַָאד יד ,עקירעמא-םורד ןיא ורעּפ דנאל
 ןיא) זנאג דוד יבר טגנערב גנוניימ עקיז
 דמחנ,, רפס ןייז ןיא (טרעדנוהרָאי ןט6
 ."םיענו

 -ערבעה רעד ןופ ןעמָאנ לארׂשי רצוא
 -ישרעד זיא סָאװ עידעּפָאלקיצנע רעשיא
 1906"1912 ןרָאי יד ןיא קרָאי וינ ןיא ןענ
 דוד הדוהי ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא
 -עג ןופ גנוטעבראטימ רעד ייב ןייטשנזייא
 ןוא עידעּפָאלקיצנע עקיזָאד יד .עטנרעל
 רעשידיי רעד ןופ םינינע עלא טלדנאהאב
 ןלאנָאיצאנ-שיסקָאדָאטרָא ןופ עיגילער
 ,טקנוּפדנאטש
 ןיא ןענישרעד זיא ?לארשי רצוא, םעד
 רעטעּפש ,1924 רָאי ,ןָאדנָאל ,ןילרעב ,ןיוו

 סָאד .עגאלפיוא עטירד א ןענישרעד זיא
 עשידיי עצנאג עקיצנייא יד טציא זיב זיא

 רעשיאערבעה רעד ןיא עידעּפָאלקיצנע
 .ךארּפש

 טגיל סָאװ דנאל ןופ ןעמָאנ עניארקוא
 ןוא ,דנאלסור ןופ לייט - םורד ןיא

 עניארקוא--לארשי---רצוא

 ןופ עגאלפיוא עטייווצ א
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 טרעהעג סָאװ ,קילבוּפער א טנייה זיא
 -עשלָאב ןופ דנאבראפ-ןעקילבוּפער םוצ
 -.טפיה יד ,דנאלסור-ןטאר ןשיטסיוװ

 ןעניפעג עניארקוא ןיא .וועיק זיא טָאטש
 ,רעניואוונייא ןָאילימ 27 ךרעל טנייה ךיז
 1929 רָאי ןיא ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ ןוא
 יד ,ןדיי טנזיוט 608 טימ ןָאילימ 1 ךרעל

 -ראפ עניארקוא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג

 -טיּפאק עטסקיטכיו יד ןופ ענייא טמענ
 יד ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ךעל
 ןגָאז וצ רעווש זיא סע .רָאי 500 עטצעל

 "-שרע סָאד ןעמוקעג ןענעז ןדיי ןעוו ,יונעג

 עשידיי ייר א .עניארקוא ןייק לָאמ עט
 -על רעב קחצי ,ילומרכ יװ ,עטנרעלעג

 ,ןטלאה ערעדנא ןוא יוואקראה ,ןָאזניוו

 עניארקוא ןייק ןעמוקעג ןענעז ןדיי יד זא

 ןבָאה ייז ואוו ,םירק לזניאבלאה םעד ןופ

 ןוא ,ןטייצ עטלא רָאג ןופ ןיוש טניואוועג

 "ןגינעק עשידיי יד ןעוו ,ןטייצ יד ןיא זא

 -רָאי ןט9 ןיא) םירזוכ יד ןופ רעשרעה
 רעביא ךיוא טשרעהעג ןבָאה (טרעדנוה
 טעדנירגעג טרָאד ךיז ןבָאה עניארקוא

 ןט12 ןיא זא ,זיא רעכיז .םיבושי עשידיי

 "וא ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז טרעדנוהרָאי

 -לעוו ןשיווצ ,םיבושי עשידיי ליפ עניארק

 ידימלת לסיבא ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכ

 ןופ "רשיה רפס,, ןיא טרעוו יוזא ,םימכח

 זיא רעכלעו) םת ונבר תופסות - לעב

 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא ןברָאטשעג

 ןיפ רענייא טנָאמרעד (טרעדנוהרָאי ןט2

 וועיק ןופ השמ יבר,, םידימלת סמת ונבר

 ונבר ןופ דימלת רעטייווצ א .?"(בויק)

 (םהיבמ) ןעמעב ןופ רזעילא ונבר ,םת

 רענעי ןיא טבעלעג ךיוא טָאה רעכלעוו

 טקורדעג) הבושת ןייז ןיא טביירש טייצ

 תולאש., ןיא ןוא "לודגה עורז רוא , ןיא

 בורב, זא ('ךורב רב םרהמ תובושתו

 הירגנאו היסורו ןילוּפ תונידמב תומוקמה

 םהו ,םקחד תמחמ הרות ידמול םש ןיאש

 קדצ הרומלו רוביצ חילשל םהל םירכוש
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 רעטרע ךס א ןיא) "םהינבל דמלמל םגו
 ואו ,ןראגנוא ןוא דנאלסור ,ןלױּפ ןיא
 ייז ןוא ,םידמול ןייק ןאראפ טשינ זיא'ס
 ייב ןייז לָאז סָאװ ,םענייא ךיז ןעגניד

 ;רעדניק יד ראפ דמלמ ןוא ,ןזח א ןייז
 םעד טימ זא ,ןקרעמאב ןעמ ףראד ייברעד

 עלא ןיא ןעמ טָאה "היסור,, טרָאװ
 טייצ רענעי ןופ םירפס-תובושתו תולאש
 "עג ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןופ ךיוא ןוא

 -אד ,עניארקוא ןוא עיצילאג-חרזמ טניימ
 טָאה דנאלסור עכעלטנגייא סָאד ןגעק
 ןופ ."יקסָאמ ץרא, סנטסיימ ןסייהעג

 רזעילא ונבר ןופ הבושת רעקיזָאד רעד
 ןיא ןיוש זא ,רָאלק אזלא זיא ןעמעב ןופ
 עשידיי ךס א ןעוועג ןענעז טייצ רענעי
 טביירש רע לייוו ,עניארקוא ןיא םיבושי
 "רע עטסרעמ ןיא) "תומוקמה בור ,, ןגעוו
 טלקיווטנא ךיז ןבָאה קראטש רָאג .(רעט
 רָאי ןופ עניארקוא ןיא םיבושי עשידיי יד
 קידנעטשלופ ךיז טָאה ןליוּפ ןעוו ,9

 עניארקוא ןוא ,עטיל טימ טקינייראפ
 -יװטיל וצ טרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ
 טימ ןרָאװעג ןדנובראפ זיא ןטשריפ עש

 עשיליוּפ עסיורג .הכולמ רעשיליוּפ רעד
 ךיז ןבָאה םיצירּפ ,ןטשריפ ,ןטאנגאמ

 ןעמונראפ ןוא עניארקוא ןיא טצעזאב
 יד טרעלקרעד ןבָאה ןוא ןטנגעג עצנאג
 "נגייא סָאד סלא םירעיוּפ עשיניארקוא
 "ענזישטשנאפ, ,םיצירּפ יד ןפ םוט

 טשינ טצעזאב טלָאמעד ךיז ןבָאה ןדיי

 יד ןיא ךיוא רָאנ ,טעטש יד ןיא רָאנ

 -גיימא ןרָאװעג ןענעז ייז ואֹוז ,רעפרעד
 -ירּפ עשיליוּפ יד ייב ןרָאטאדנערא ןטס

 ןעמונראפ ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד .םיצ

 טכארבעג ןבָאה ןוא ,הכאלמ ,לדנאה טימ

 ןופ גנו:טלפיא רעד ראפ ןצונ סיורג

 -אטשנא זיא קיטייצכיילג רעבָא .דנאל

 האנש עכילקערש רעייז א ןדיי ןגייק ןענ

 ןעמ עכלעוו ,םירעיוּפ עשיניארקוא יד ייב

 יד זא לובלב םעד טימ טצעהעגפיוא טָאה

 רעבירעד .םיצירּפ עשיליוּפ יד ןפלעה ןדיי

 190 עניארקוא

 דנאטשפיוא ןא ןכערבסיוא טגעלפ סע ןעוו
 ןקאזָאק ןוא םירעיוּפ עשיניארקוא יד ןופ

 -ירּפ עשיליוּפ יד ןגייק (םירעיוּפ עיירפ)

 יד .ןטילעג ןדיי יד ךיוא ןבָאה ,םיצ

 עניארקוא ןיא ןדיי ףיוא הטיחש עטסערג
 זיא סָאד ,1648 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןיא ,י'ט"תו ח"ת תריזג, עקירעיורט יד
 -יארקוא יד ןופ דנאטשפיוא ןופ טייצ רעד
 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןקאזָאק עשינ
 טייצ רענעי ןיא -- .יקצינלעימכ ןאדגָאב
 "עג בורח ןענעז ?ט"תו ח"ת,, רָאי ןופ
 -קוא ןיא תולהק עשידיי ליפ רעייז ןרָאװ

 ןדיי רעטנזוט רעקילדנעצ ליפ ,עניאר

 "עגרעביא ךס א ,ןטכָאשעגסיוא ןעמ טָאה

 ךיז ןבָאה ןוא ןּפָאלטנא ןענעז ענעבילב -

 ,(ח""ת עז) רעדנעל ערעדנא ןיא טצעזאב

 ןיא עניארקוא ןיא בושי רעשידיי רעד

 -עּפס ןוא ,טרענעלקראפ רעייז ןרָאװעג

 -יארקוא ןופ לייט א ןעוו ,רעטעּפש לעיצ

 (רּפעינד ןופ טייז רעקניל רעד ןופ) ענ

 "עג ןעמונעגרעטנורא 1667 רָאי ןיא זיא

 ןשיסור ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןרָאװ

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא עװקסָאמ ןיא רַאצ

 ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג ענעדישראפ ןבעגסיורא

 -יואוו וצ ןדיי ןופ טכער סָאד טצענערגאב

 ךיוא זיא טכעלש רעייז .עניארקוא ןיא ןענ

 םענעי ןיא ןדיי יד ןופ עגאל יד ןרָאװעג

 טייז רעטכער רעד ןיא) עניארקוא לייט

 ןבילבראפ זיא סָאװ (רּפעינד ךייט ןופ

 -עז סע ,ןליױּפ ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא

 ,ןדיי ףיוא תוטיחש עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענ

 ץנאג זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עדנע ןיא
 "יורג רעד ןופ לייט א ןרָאװעג עניארקוא
 לרוג רעד ןוא ,עירעּפמיא רעשיסור רעס

 ןרָאװעג זיא עניארקוא ןיא ןדיי יד ןופ

 -סור ןיא ןדיי יד ןופ לרוג ןטימ ןדנובראפ

 רעד ןיא ,1917 רָאי ןיא טשרע .,דנאל

 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ,טייצ

 -ולָאװער יד ןכָארבעגסיױא זיא סע ןעוו

 "עג עניארקוא טָאה ,דנאלסור ןיא עיצ
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 שיטילָאּפ ןלײטּפָא רעדיוו ךיז טוואורּפ
 ,דנאל רעדנוזאב א ןרעוו ןוא דנאלסור ןופ
 -ישראפ ןעוועג ןענעז וצרעד ןוואורּפ יד
 ןרָאי יד טרעיודעג ןבָאה ייז ןוא ,ענעד
 ןענעז סָאד ,1920 עדנע זיב 1917 ןופ
 יד ראפ ןטייצ עכעלקערש רעייז ןעוועג
 ןבָאה ביֹוהנֶא ןיא .עניארקוא ןיא ןדיי

 ןעגנוריגער עשיניארקוא ענעדישראפ יד

 עטסטיײרב יד ןדי יד ןבעגעג ראגָאז

 עימָאנָאטױא עלאנָאיצאנ ןוא ןטייהיירפ
 רעדנוזאב א ןפאשעג ראגָאז ןבָאה ןוא
 עדנע ןיא רעבָא .םוירעטסינימ שידיי
 יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה 1918 רָאי ןופ

 -יניארקוא יד ףיוא תוטיחש עכעלקערש

 עשיניארקוא ענעדישראפ יד ,ןדיי עש

 ךיז ןבָאה תולייח ערעייז טימ סענַאמאטא

 ןוא טעטש עשידיי יד ףיוא ןפרָאװעג

 עקיזָאד יד + .ןדיי ןטכָאשעג ןוא רעפרעד
 ,1921 רָאי ןזיב טרעיודעג ןבָאה תוטיחש

 -יא ןעוועג ןענעז סע זא ,ןָא טמענ ןעמ

 "יארקוא יד ףיוא ןעמָארגָאּפ 2,000 רעב

 לָאצ יד זא ּפָא טצאש ןעמ ,ןדיי עשינ

 ןענעז סע .טנזיוט 75 ןעוועג זיא םיגורה

 עלא טעמכ ואוו רעפרעד ןוא טעטש ןעוועג

 ןדיי יד .ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ןענעז ןדיי

 ךיז ןעמונעג טלָאמעד ןבָאה עניארקוא ןופ

 ךרוד ,טלעו רעד רעביא ןפיולרעדנאנאפ

 ןפיוא ןטילעג ןבָאה ןוא ,עינעמור ,ןלױּפ

 -כרוד םייב םייוניע עטסכעלקערש יד געוו

 ןעמוקעגמוא ןענעז ךס א .ץענערג יד ןייג

 עשיניארקוא ליפ .רעגנוה ןופ ,תופגמ ןופ

 טניואועג רעירפ ןבָאה סע ואו טעטש

 ןצנאגניא ןרָאװעג ןענעז ,ןדיי רעטנזיוט

 יד ןבָאה טרעהעגפיוא .ןדיי ןופ קידייל

 -ןטאר יד ןעוו ,1921 רָאי ןיא ןעמָארגָאּפ

 -ראפ קירוצ טָאה דנאלסור ןופ גנוריגער

 תונחמ יד ןבירטראפ ןוא עניארקוא ןעמונ

 טָאה ןוא ,סענאמאטא עשיניארקוא יד ןופ

 ןעלטימ עגנערטש רעייז ןעמונעגנָא ךיוא

 -סירעלטיה יד ןעוו ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק

 192 םידשכ רוא

 ןיירא 1941 ןיא זיא יימרא עשטייד עשיט

 ןרָאי יד ןיא רעטעּפש ןוא עניארקוא ןייק
 רעביא ןטכָאשעגסיוא יז טָאה 19442
 -עג ןענעז טעוועטארעג ןוא ,ןדיי ןָאילימ א

 ףיט ןפָאלטנא ןענעז סָאװ יד רונ ןרָאװ
 -עג רערעטלע רעד ןגעוו .דנאלסור ןיא
 וצ זיא עניארקוא ןיא ןדיי יד ןופ עטכיש
 -ודוּפ תורוק, יקסניטיל : ןיא ןעניפעג

 ,רעבוב ;"יתבר-אנבוד,, :תוילגרמ ;"היל
 ,יואקראה ;?הארטסוא ילודגל תרכזמ,
 ןשידיי ןעגעוו ;'םיבלסה תפשו םידוהיה,,
 ןט17 ןוא ןט16 ןיא עניארקוא ןיא ןבעל
 -אמ לסיבא טלמאזעג טָאה טרעדנוהרָאי
 םירפס-תובושתו-תולאש יד ןופ ןלאירעט
 םידוהיה תורוקל, ןייז ןיא ץכ ןויצ-ןב
 תוריזג רעד וצ ;"אטילו ןילוּפ ,היסורב
 הריזג רענאמוא יד ךיוא ןוא ט'תו ח"ת
 -רוג ןלאירעטאמ טלמאזעגפיונוצ טָאה
 -רשי לע תורזגה תורוקל,, ןייז ןיא דנאל

 לסיבא ןאראפ זיא שידיי ןיא ןוא ,"לאר

 -גיוומרוטש,/ סכיירנייו ןיא לאירעטאמ
 ןופ ?ןטפירש עשירָאטסיה , ןוא ,"ןט

 ןוא טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי
 יו '"ח"ת תרזגע; סיקצאש בקעי ,רד
 ןשירָאטסיה ןופ ןבאגסיוא יד ןיא ךיוא
 -אקא רעשיניארקוא רעד ייב טעטלוקאפ

 ןיא תוטיחש יד ןגעוו ;וועיק ןיא עימעד

 -ריפסיוא ןאראפ זיא 19217-1919 ןרָאי יד
 ןשיאערבעה ןופ דנאב ןטירד ןיא ךעל
 ןיא שידיי ןיא ןוא ,"תומושר,, ךובלמאז
 -ַאּפ ןוא םזיטימעסיטנא; ,רעווָאקירעשט
 רעד, ,גרעבנגייפ ,"עניארקוא ןיא ןעמָארג

 ןיא ,ןאמלעדלָאג ,"אווָאבמוד ןופ סקנּפ
 רעד ןגעו ;"רעניארקוא יד ייב תולג
 עניארקוא ןיא ןדיי ןופ עגאל רערעטעּפש
 ןופ עגאל יד, לעגרעג ;ןיא ןאראפ זיא

 רעטעלב, ,(1929) "?דנאלסור ןיא ןדיי

 ןילרעב) ?עיפארגָאמעד עשידיי ראפ

,)1921-1923( 

 רוּפס םעד טול ,זיא סָאד םידשכ ךוא
 ןיא טָאטש יד ,אייי תישארב ,שמוח ןיא
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 "עג ןריובעג זיא וניבא םהרבא ואוו ,לבב
 זיא סָאד זא ןעניימ רעשרָאפ לייט .,ןרָאװ
 ךייט םייב לבב-םורד ןיא טָאטש עטלא יד

 ןיא ןפורעגנָא ךיוא טרעוו עכלעוו ,תרּפ
 ןעמָאנ ןטימ לבב ןופ ןטפירש עטלא יד
 -עג ךיוא יז טָאה רעטעּפש ןוא ,"ורוא,

 טציא ךיז ןעניפעג סע ."םידשכ,, ןסייה
 ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןופ תוברוח עטלא
 יואוונייא עקיטנייה יד ייב ןטייה ייז ןוא

 ?ףאיקומ לא; טנגעג רענעי ןיא רענ
 םעד ףיוא ןבָארגעג סנטצעל טָאה ןעמ
 ןוא םידשכ-רוא ןופ תוברוח יד ןופ טרָא
 ,םינינב עטלא ןופ ןױוּפש ןענופעג טרָאד

 רעקילייה א ןעוועג ךיוא ןבָאה לָאז טוָאד
 רעשינָאליבאב רעטלא רעד ןופ לּפמעט

 ,עיגילער

 -ירעמא-םורד ןיא קילבופער 'יוונורוא
 ןיא טרעדנאוועגנייא ןבָאה סע ןיהחואוו עק

 1914 ןופ המחלמ-טלעוו רעד טניז ןרָאי יד
 -ץּפָארייא-חרזמ ןופ ןדיי לָאצ עסיוועג א

 -פש ןיא טגיל ייווגורוא .רעדנעל עשיא
 חטש א טמענראפ ןוא עיליזארב ןופ תונ
 ,רעטעמָאליק טארדאווק טנזיוט 178 ןופ

 גנורעקלעפאב א טניואוו סע ןכלעוו ףיוא
 ;תושפנ טנזיוט 800 טימ ןָאילימ 1 ןופ
 יד ?ָאעדיװעטנַאמ ,, זיא טָאטשטּפױה יד
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצארגימיא עשידיי
 ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ראפ ךָאנ
 -ידרפס ןיהא ןעמוקעג ןענעז ןטסיימא
 לָאצ יד .עיריס ןוא ייקרעט ןופ ןדיי עש
 ןעוועג טלָאמעד זיא ןטנארגימיא עשידיי
 ןעו ,המחלמ רעד ךָאנ רעבָא ,עניילק א
 -ייראפ יד טּפיוהרעביא ןוא ,רעדנעל עלא

 ןבָאה ,עקירעמא-ןופצ ןופ ןטאטש עטקינ
 א ןבָאה ,עיצארגימיא יד טצענערגאב
 עטיל ןוא ןליוּפ ןופ ןדיי לָאצ ערעסערג

 ןוא עניארקוא ןופ ענעפָאלטנא ךיוא ןוא

 ןופ ךיוא ןוא ,ןרעדנאוו עמונעג דנאלסור

 ןופ רעדנעל ערענעלק יד ןיא ,דנאלשטייד

 ןייק ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,עקירעמא-םורד
 ןאראפ ייווגורוא ןיא זיא טציא ,ייווגורוא

 194 (עובייפ ירוא---ייווגורוא

 -מא ןניואו עכלעוו ,ןדיי טנזיוט 20 ייב
 -יװעטנָאמ טָאטשטּפיױה רעד ןיא ןטסיימ
 ןיא ךיוא ןעניואוו ןדיי לָאצ עניילק א :ָאעד
 "נעב ,סעדעסרעמ יו ,טעטש-ץניווָארּפ יד
 ןדיי לָאצ עסיוועג א .ערעדנא ןוא סָאט

 סעינָאלָאק ףיוא טצעזאב ךיוא ךיז ןבָאה
 ייז סָאװ ,דרע טימ ךיז ןקיטפעשאב ןוא
 ןיא .גנוריגער רעד ןופ ןעמוקאב ןבָאה
 -פיילג עקידנעטשלופ ןדיי ןבָאה ייווגורוא
 -ענראפ סָאװ ןדיי ןאראפ ;גנוקיטכעראב
 ,גנוריגער רעד ייב סנטסָאּפ ערעכעה ןעמ

 עשידיי א ןאראפ ךיוא זיא ייווגורוא ןיא
 ףיוא טרָאד טניישרעד סע ןוא יירעקורד
 ןעוועג זיא סע ןוא ,גנוטײצנכָאװ א שידיי
 "גָאט א ןבעגוצסיורא ךיוא וואורּפ א

 ןריטסיקע סע .שידיי ףיוא גנוטייצ
 סלא שידיי ןוא שיאערבעה טימ ןלוש

 טנעכער ייווגורוא ,ךארּפש-סטכיררעטנוא
 עסיורג א ןבָאה סָאװ ,רעדנעל יד וצ ךיז

 רעד ןופ טפנוקוצ רעד ראפ גנוטיידאב
 ,עיצארגימע רעשידיי

 ,"םיחרוא תסנכה, עז הרוא

 -אמטסנוק .(193171862) רעפעל ירוא
 ,לסירב ,ןכנימ ,ןילרעב ןיא טרידוטש ;רעל
 ןיא טצעזאב ךיז 1885 רָאי ןיא זיראּפ
 םעניימעגלא ןופ רעדליב ץוח א .ןילרעב

 -אב ךיוא ךיז ירוא רעסעל טָאה טלאהניא
 ןופ רעדליב ענייז טימ טכאמעג טנאק

 "עצ הׂשמ ,והימרי יו ,טלאהניא-ךיינת
 ךיוא יוװ ,הוח ןוא םדא ,תוחול יד טכערב
 ,םילשורי דליב סָאד

 -- 1623) ןרהא ןב שובייפ ירוא
 םאדרעטסמא ןיא רעקורד רעשידיי ,(5
 -סיורא ,(וועקלושז) ןליופ ןיא ךָאנרעד ןוא
 רעד ןיא גנוטייצ רעטשרע רעד ןופ רעבעג
 רעד ןופ רעבעגסיורא ,ךארּפש רעשידיי
 ןופ גנוצעזרעביא עשידיי רעלופ רעטשרע
 -ידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ .ךי'נת

 גנוטיידאב עסיורג א ןבָאה ךארּפש רעש
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 ירוא סָאװ ,שידיי ףיוא ןבאגסיוא ייווצ

 : ןענעז סָאד ,טקורדעגּפָא טָאה שובייפ
 ך"נת,, עקידנעטשלופ עשידיי עטשרע יד
 עשידי עטשרע יד ןוא "גנוצעזרעביא
 ןענעז רעירפ ןיוש ."טנארוק,, גנוטייצ

 "ישראפ שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביַא
 ,םישמוח יו ,ך"נת ןופ םירפס ענעד

 -נעטשלופ א רעבָא .ערעדנא ןוא םילהת
 רעשידי רעד ןיא גנוצעזרעביא עקיד
 -עג טשינ זיא ך"נת ןצנאג ןופ ךארּפש
 יד ןיא טָאה שובייפ ירוא טשרע .ןעוו

 ןייז ןיא ןבעגעגסיורא 1679---1676 .ןרָאי
 שידיי ףיוא ךיינת ןצנאג םעד יירעקורד

 םיאיבנ ,הרות, טייטש רעש םעד ףיוא)
 -עזרעביא יד .('זנכשא ןושלב םיבותכו
 -ָאק םעד ךרוד ןרָאװעג טכאמעג זיא גנוצ
 יירעקורד סעשובייפ ירוא ןופ רָאטקער
 עקיטכיו ערעדנא יד .ץילב לאיתוקי
 ןיא שובייפ ירוא ןופ עבאגסיוא עשידיי
 שידיי ףיוא גנוטייצ עטשרע יד ןעוועג
 -יגאטסנעיד ןוא עשיגָאטײרפ) טנארוק,

 -רעטסמא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ?(עש
 לָאמ ייווצ 1687-1686 ןרָאי יד ןיא םאד
 ,קיטיירפ ןוא קיטסניד ,ךָאוװ רעד ןיא
 -יא ירוא טָאה הבס רעסיוועג א בילוצ
 ןלױּפ ןייק יירעקורד ןייז ןגָארטעגרעב
 (איוקלאז) וועיקלושז טָאטש רעד ןיא
 -ראפ טימרעד טָאה רע .עיצילאג ןיא
 ןיא ןזעוו-יירעקורד עשידיי סָאד טײרּפש
 יירעקורד יד זיא וועקלושז ןיא ןלױפ

 ירוא ךָאנ ךיוא טייצ ערעגנעל א ןבילבעג
 ןא ןברָאטשעג זיא רֶע) טיוט סעשובייפ

 עניײז ,(םאדרעטסמא ןיא ןאמ רעטלא
 ןופ .טריפעג רעטייוו ריא ןבָאה ךעלקינייא
 סעילימאפ ןליױּפ ןיא ןענאטשטנא ןענעז ייז
 סָאד .גרעבמעל ןוא וועקלושז ןיא סרעקורד
 "םיפדמ,, סעילימאפ עטנאקאב יד ןענעז

 ."סירעטעל , ןוא

 ןיא ןיוש .ךאלמ א ןופ ןעמָאנ לאירוא
 -אּפא ןיא שדקמה תיב ןט2 ןופ ןטייצ יד

 טנָאמרעד טרעו "ךונח,, רפס ןשיפירק

 16 יתחה הירוא--לאירוא

 הנוממ זיא סָאװ ךאלמ רעד סלא לאירוא
 סנרעטש יד ןוא הנבל רעד ,ןוז רעד רעביא
 לאירוא ,ןצילב ןוא ןרענוד רעביא ךיוא יו

 קרּפ ןתנ יברד תובא ןיא טנָאמרעד טרעוו
 עמש תאירק ךָאנ ,ןענוואד ןיא ךיוא .ב"יי
 "ימ ינימימ,, :טגָאזעג טרעוו ןפָאלש ןראפ
 לאירוא ינפלמו ,לאירבג ילאמשמ ,לאכ

 ץצלא יד זא ,טסייה סָאד ,י"לאפר ירוחאמו
 טכאנייב שטנעמ םעד ןציש םיכאלמ ריפ
 ,טפָאלש רע ןעוו

 "אק 'ב לאומש רפס ןיא יתחה הירוא
 "םירובג,, 37 יד ןשיווצ טרעוװ גייכ לטיּפ

 רובג רעד טנָאמרעד ךיוא ךלמה דוד ןופ

 'ב לאומש רפס ןבלעז ןיא .יתחה הירוא

 זא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו איי לטיּפאק

 "ילימ ןייז טקישעג טָאה ךלמה דוד ןעוו

 חמחלמ רעטילימ טימ באוי רערהיפ-רעט

 ןופ ןעזעג דוד טָאה ,ןומע ןגייק ןטלאה וצ

 ,יורפ עניש א ךיז טשאוו סע יו ךאד

 ןופ יורפ יד עבשיתב ןעוועג זיא סָאד ןוא

 "רעד יד טמוק ךָאנרעד .יתחה הירוא

 טקישעג טָאה ךלמה דוד יװ ,גנולייצ

 טָאה ןוא המחלמ רעד וצ יתחה הירוא

 ,באוי וצ ווירב א טקישעג קיטייצכיילג

 םעד ףיוא ןלעטש ןהירוא לָאז רע זא

 -עג לָאז רע ידכ ,דלעפטכאלש ןטסרעוװש

 יוזא טָאה באוי ,אנוש ןופ ןרעוו טיוט

 ןוא ,ןרָאװעג טיוטעג זיא הירוא :ןָאטעג

 .יורפ סלא עבשיתב ןעמונעג טָאה דוד

 איבנה ןתנ יװ טלייצרעד טרעוו ךָאנרעד

 ןוא ,ךלמה דוד טפָארטשעג ראפרעד טָאה

 .ןוז א ןריובעג עבש-תב טָאה רעטעּפש יו

 אטח רעד .ךלמה המלש ןעוועג זיא סָאד

 -רעד רדסכ זיא יתחה הירוא ןטיוט ןופ

 רעד וליפא .ךלמה דוד ןרָאװעג טנָאמ

 (ו"ט לטיּפאק) יא םיכלמ רפס ןופ רבחמ)

 זיא רע זא ,ךלמה דוד טנָאמרעד רע ןעוו

 טָאג סָאװ ץלא ןָאטעג ןוא םורפ ןעוועג

 קר} יצ רע טקרעמאב ,ןסייהעג טָאה
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 הירוא ןגעוו ץוח א) "יתחה הירוא רבדב
 ,("תחה

 ח"כ תומש שמוח ןיא םימתו םירוא
 "עג טָאה ןהכה ןרהא זא טגָאזעג טרעוו
 ,דליש םענעדלָאג םעד ךיז ףיוא ןגָארט
 יו "טּפשמה ןשוח, ןסייהעג טָאה סָאװ

 טָאה סָאװ ךוטראפ ןטיינעג-דלָאג א ךיוא
 "ןשוח, םעד ןיא ןוא ,"דופא,, ןסייהעג
 םירוא; םעד טלעטשעגניירא ןעמ טָאה
 רעד ןעוועג סעכלעזא זיא סָאװ ."םימתו
 טשינ שמוח ןיא טרעוװ ,"םימתו םירוא;
 ,שמוח ןופ טא טייווצ א ןיא .טגָאזעג

 רועלא ןגעוו טגָאזעג טרעוװ ,ז"כ רבדמב
 ינפל םירואה טּפשמב ול לאשו;, ןהכה
 םעד ןיא ןגערפ םיא טעוװ רע ןוא) *' 'ה

 -רעד .(טָאג ראפ םירוא יד ןופ לייטרוא

 "םירוא, םעד ךרוד זא ,ןעז וצ זיא ןופ

 ןגעוז דיישאב טָאג ייב טגערפעג ןעמ טָאה

 ןָאט וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןגארפ עקיטכיוו
 -טנעעג "םירוא , יד ךרוד טָאה טָאג ןוא
 זיא ,ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא  .טרעפ
 ג"י 'ב ארזע ןיא שדקמה תיב ןטייווצ
 טגָאזעג שוריפב ןיוש טרעוו יז הימחנ ןוא

 רע ידכ ,"םימתו םירואל ןהכ דומע דע.
 "עג םימתו םירוא יד ךרוד ןענָאק לָאז
 ןיא .ןגארפ עטפאהלפייווצ ןרעוו רָאװ

 רעד ןיא טרָאד ןוא א"ע אמוי הנשמ רעד

 -אטשראפ רָאלק ןיוש טרעוו גע ארמג
 טָאה םימתו םירוא םעד ךרוד זא ,ןענ

 ןיא ןָאט וצ סָאװ ,טָאג ייב טגערפעג ןעמ
 ג"ש אמוי ןיא ארמג יד .ןלאפ עקיטכיוו
 םירוא; רעטרעװו יד זא ,ךיוא טגָאז
 ןיריאמש, ,שטייט רעד ןענעז "םימתו
 יז) ?םהירבד תא םימילשמו םירבד תא
 -ייז ןצנעגרעד ןוא דייר ערעייז ןטכיולאב
 -עזרעביא עשיכירג יד ךיוא .(דייר ערע
 "םיעבשה םוגרת , רעד ,ך"ינת ןופ גנוצ
 "רעוו יד רעביא טצעז ("אטניגאוטּפעס,))

 ןוא גנוקעלּפטנע ,, ,'םימתו םירוא , רעט
 ךוב ןייז זיא סויוואלפ ףסוי -- .''תמא

 רעד זא ,טגָאז (8 ,3 ךוב) רעמיטרעטלא

 198 איעשוא--םימתו םירוא

 -ניא טרעהעגפיוא טָאה םימתו םירוא
 ןגעקאד .שדקמה תיב ןטייווצ ןופ ןטימ
 ותמשמ , טגָא ח"מ הטוס הנשמ יד
 ,"םימותו םירוא ולטב םינושארה םיאיבנ

 סָאד זא טרעלקרעד טרָאד ארמג יד ןוא

 ןופ ןברוח ןטימ ןעמאזוצ זא ,ןעמ טניימ
 "ותו םירוא יד ןבָאה שדקמה תיב ןטשרע

 ,טרעהעגפיוא םימ

 ףעד ןיא לארשי ץרא ןיא טָאטש אשוא
 ,טימרעד טנאקאב ,הנשמ רעד ןופ טייצ
 ,אבכוכ רב ןופ המחלמ רעד ךָאנ סָאװ
 בורח טָאה רעטילימ עשימיור סָאד ןעוו
 ,לארשי ץרא ןופ לייט-םורד םעד טכאמעג

 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא אשוא ןייק זיא
 הנשה שאר) אישנ ןטימ ןירדהנס סָאד

 רעד ןופ רעשרָאפ עטנרעלעג לייט .(אייל
 זא ,ןגָאז עיפארגָאעג-לארשייץרא רעטלא
 ,טטרָא םעד ףיא ןענאטשעג זיא אשוא

 -יבארא רעד טנייה ךיז טניפעג סע ואוו
 טשינ ןזיא סָאד ,"אשוחה טאבריכ,, רעש
 ןופ טציא טייג סָאװ ,ײסָאש ןופ טייוו
 אבב ארמג רעד ןיא .הירבט ןייק הפיח
 ןטימ םיאנת טנָאמרעד ןרעוו וכ ארתב
 -עג ןענעז סָאװ יד) "אשוא יכלוה,, ןעמָאנ
 "ותכ ארמג רעד ןיא ,(אשוא ןייק ןעגנאג
 "רעד ןרעוו רעטרע ערעדנא ןוא ט''מ תוב
 -נָא ןבָאה םימכח יד סָאװ תונקת טנָאמ
 (וניקתה אשואב) אשוא ןיא ןעמונעג
 -מה, זיא תונקת עקיזָאד יד ןופ ענייא

 "יא זא) 'שמוחמ רתוי לבזבי לא זבזב
 רעבָא רע רָאט ,הקדצ ךס א ןבעג ליוו רענ
 יײז ןופ לטפניפ א יװ רעמ ןבעג טשינ

 -- ארמג יד וצ טינ --- לייוו ,(ןגעמראפ
 םיא טעוװ רעמָאט) "תוירבל ךרטצי אמש;;
 וצ ןעמוקוצנָא ןיילא ןעמוקסיוא ןיא

 ,((ןשטנעמ

 ןעניפעג ארמג רעד ןיא בר איעשוא
 ןעמָאנ םעד טימ םיארומא עכעלטע רימ
 ןיא טכארבעג ןרעוװ ייז ןעוו ."איעשוא ,,
 סנטסיימא יז ןסייה ילבב ארמג רעד
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 ןוא ,ביױהנָא םוצ ףלא ןא טימ "איעשוא,
 ארמג רעד ןיא טכארבעג ןרעוװ ייז ןעוו
 סָאװ שרדמ א ןיא רעדָא רעדָא ימלשורי

 -ייֵמא ייז ןסייה ,לארשי ץרא ןופ טמאטש
 ,ביױהנָא םוצ אה א טימ !יאיעשוה,, סנטס
 ןעועג זיא ייז ןופ רעטסקיטכיו רעד

 ןביג םיא ןגעװ ."הבר איעשוא יבר,
 -עשוא,, טרָאװכוז ןרעדנוזאב א ןיא רימ
 סע ואװ ,ןיימעגלא ןיא -- ."הבר אי
 בר םתס ארמג רעד ןיא טכארבעג טרעוו
 "וא בר ארומא םעד ןעמ טניימ איעשוא
 -ָאד רעד ,ןנחוי יבר ןופ דימלת א ,איעש
 ןט3 ןיא טבעלעג טָאה איעשוא בר רעקיז
 ןיא ,םיארומא לארשי ץרא יד ןופ רוד
 טלייצרעד טרעוװ ג"יק םיחסּפ ארמג רעד
 -ורב ןייז אנינח בר ןוא איעשוא בר זא
 -שיד אעראב יפכשוא,, ןעוועג ןענעז רעד

 ןיא .לארשי-ץרא ןיא סרעטסוש .,"לאר
 בר ןגעו טלייצרעד טרעוו זיס ןירדהנס
 ילעמ לכ, זא ,אנינח יבר ןוא איעשוא

 ירבימו הריצי תוכלהב יקסע ווה אתבש
 ברע ןדעי) "היל ילכאו אתלת אלגיע והל
 -תפומ יד ןיא ןייז קסוע ייז ןגעלפ תבש

 ןפאשאב ךיז ןבָאה ןוא הריצי ןופ ןכאז

 -םיוא םיא ןוא בלאק א תפומ א טימ
 עטשרע יד רימ ןבָאה ָאד .(ןסעגעג

 ןדיי ייב סהשעמ-רעדנואוו יד ןופ ןרוּפש
 ."םלוג,, א ןפאש ןגעוו

 עטשרע יד ןופ רענייא חבר איעשוא
 רעװ רעכלעוו ,םיארומא-לארשי-ץרא
 ךיוא םישרדמ ןוא ימלשורי ןיא ןפורעגנָא
 םיא טרעוװ לָאמליײט ןוא ,איעשוה יבר

 רעדָא "יברב, לטיט רעד ןבעגעגוצ
 טבעלעג טָאה רע ."הבור,, רעדָא ,"הבר;;

 ךרעל) םיארומא יד ןופ רוד ןטשרע ןיא
 דימלת א ןעוועג זיא ןוא ,(220 רָאי ןיא

 הדוהי יבר הנשמ רעד ןופ רדסמ ןופ
 יבר ןופ דימלת רעטסערג רעד .אישנה

 רעקידרעטעּפש רעד ןעוועג זיא איעשוא
 .ןנחוי יבר הבישי-לארשי-ץרא ןופ רעריפ

 -נא ןוא 'ד קרּפ אמק אבב) ימלשורי ןיא

 200 הבר איעשוא

 ןפורעגנָא ךיוא רע טרעוו (רעטרע ערעד
 רעד ןופ רעטָאפ רעד) "הנשמה יבא,
 'י קרּפ תומורת יטלשורי ןיא .(הנשמ
 טָאה רע זא ,םיא ןגעוו טגָאזעג טרעוו

 ץרא ןיא טָאטש-טרָאּפ ןיא טניואוועג

 איעשוא יבר .(אעראזעצ) ןירסק לארשי
 א"מק ןילוח ארמג רעד ןיא טגָאזעג טרעוו

 ,'תותיירב, ןעועג רדסמ טָאה רע זא
 טשינ ןענעז סָאװ תוכלה יד ,טסייה סָאד

 --- .הנשמ רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא
 א ןעוועג זיא ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא
 -עג רבחמ טָאה איעשוא יבר זא ,גנוניימ
 לייוו ,הבר תישארב שרדמ םעד ךיוא ןעוו
 שרדמ םעד בױהנָא ןיא זא ןעניפעג רימ
 איעשוה יבר, ןאראפ זיא הבר תישארב
 -עגנָא טָאה איעשוה יבר) "חתּפ הבר
 ןופ שורד א טייג ךָאנרעד ןוא ,(ןביוה
 -ָאד םעד ךיוא ןעמ טָאה רעבירעד .םיא
 "וה יברד תישארב, ןפורעג שרדמ ןקיז

 "עט רעשרָאפ-שרדמ רעד רעבָא ."איעש

 טשינ זיא סָאד זא ,ןזיוואב טָאה רָאדָא

 יבר ןופ השרד עטנָאמרעד יד .,קיטכיר

 .קוסּפ ןפיוא טגָאז שרדמ ןיא איעשוה

 יד טגָאז סָאד זא ,"?ןומא ולצא היחאו,

 שודקה לש ותנמוא ילכ יתייח ינא,, הרות

 "עג סָאד ןעװעג ןיב ךיא) "אוה ךורב

 טימ טסייה סָאד ,(טָאג ןופ גייצקרעוו

 ,טלעוו יד ןפאשאב טָאג טָאה הרות רעד

 תודגא/, ןייז ןיא) רעכאב רעטנרעלעג רעד

 סָאד זא ןָא טזייוו ("לארשייץרא יארומא

 "קעלא-שידיי רעד ןופ טסולפנייאאב זיא

 ןוא ןָאליפ ןופ עיפָאזָאליפ רעשינירדנאס

 א"י הבר תישארב שרדמ ןיא .ערעדנא

 טגעלפ איעשוא יבר זא טכארבעג טרעוו

 -יליפ) ןפָאזָאליפ טימ ןייז חכוותמ ךיז

 טלייצרעד טרעוו ארמג רעד ןיא .(אפוס

 סיורג ןעועג ךיוא זיא איעשוא יבר זא

 טייקסיורג רעד ןגעוו .םישעמ עטוג טימ

 יבר דימלת ןייז טגָאז איעשוא יבר ןופ

 ולכי אל, זא (ג"נ ןיבוריע ןיא) ןנחוי
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 -בח ענייז) "ותעד ףוס לע דומעל וירבח
 ,(ןײגכָאנ טנָאקעג טשינ םיא ןבָאה םיר

 רעד ,טרָאװ שיאעמארא ןיזיֿפשוא
 יד יײב .טסעג, ,"םיחרוא, שטייט
 טרָאװ סָאד זיא םידיסח ןוא םילבוקמ

 "םוי ןיא טצונאב ןרָאװעג "ןיזיּפשוא,,
 ,ןביולג םענעמונעגנָא םעד וצ תוכוס בוט
 גָאט ןדעי ןעמוק הכוס ןיא דיי ןדעי וצ זא
 ןענעז סָאד ."ןיזיּפשוא, עקילייה יד

 רהא ,השמ ,ףסוי ,בקעי ,קחצי ,םהרבא
 .(ןיויּפשאו טסעג סלא ,ךלמה דוד ןוא

 (ןיזיּפשוא) יד ןופ רענייא זיא גָאט ןדעי
 זיא גָאט ןטשרע םעד :טסאגטּפיוה רעד

 ןטיווצ םעד ,ןיזיּפשוא סוניבא םהרבא
 יזא ןוא סוניבא קחצי סע זיא גָאט
 תוכוס גָאט ןט7 ,ןטצעל םעד זיב ,רדסכ
 רעד ,ןיזיּפשוא סכלמה דוד זיא סע ןעוו
 ןיא טנָאמרעד טרעװ ןביולג רעקיזָאד
 -עג טרעוו טרָאד ןוא ,(גק רומא) "רהז,
 םייב טגעלפ אבס אנונמה בר זא ,טגָאז

 "וא, יד ןדאלנייא הכוס ןיא ןהעגניירא
 ."ןיזיּפש

 -ָאטסיה ןוא רעטכיד לאומש יקׂשוא
 יעפ ןיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ,רעקיר
 ןזיא יקשוא לאומש (עילאטיא) אראר
 -רָאּפ ןיא טסירק סלא ןרָאװעג ןריובעג

 -ןי סלא ;םיסונא ןרעטלע ייב לאגוט
 לאגָאטרָאּפ ןופ ןפָאלטנא רע זיא ןאמרעג

 -עפ ןיא די א ךעלטנפע ןרָאװעג ןיא
 ןעועג ןענעז ןטייקיאייפ ענייז ..אראר
 -אּפש טשרעהאב טָאה רע .עסיורג רעייז
 ןוא שיכירג .,ןייטאל ,שיזעגוטרָאּפ ,שינ

 רע טָאה םעדרעסיוא .,שינעילאטיא ךיוא

 ,טנאלאט ןשירעטכיד טגָאמראפ ךיוא

 -עּפס א ןזיוועגסיורא טָאה יקשוא לאומש

 ןרידוטש ראפ גנוריסערעטניאראפ עלעיצ

 ןופ ןטסטמיראבמא .עטכישעג עשידיי יד

 שינאּפש ףיוא ךוב ןייז זיא קרעוו ענייז

 ןדייל יד ראפ טסיירט יד, ןעמָאנ ןטימ

 -עטכיד א ןיא ןיא סָאד ."לארשי ןופ
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 ךערפטשעג א ןביושעג םרָאפ רעשיר
 הירכז ןוא םוחנ ,בקעי םירבח יירד ןשיווצ
 קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ ןדייל יד ןגעוו
 .טלע יד ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג טָאה

 -אּפש ןופ שוריג םוצ זיב ןָא ןטייצ עטס

 רעכעלקערש רעד ןוא לאגוטרָאּפ ןוא עינ
 "עג טָאה יקשוא לאומש  .עיציזיווקניא
 ,טייצ רעד ןיא ךוב עקיזָאד סָאד ןבירש

 טָאה לאגוטרָאּפ ןיא עיציזיווקניא יד ןעוו

 רעטסכעלקערש רעד טימ טשרעהעג
 יד ןופ רעצרעה ךס א ןיא .טייקפראש

 ןייטשטנא ןבױהעגנָא ןיוש טָאה םיסונא

 -ילער עשידיי יד יקאט זיא יצ ,לפייווצ א

 וצ יאדכ ןיא יצ ןוא עקיטכיר יד עיג

 ןייק קידנעצז טשינ ,תורצ ליפ יוזא ןדייל

 לאומש  .ןרעוו וצ טזיילעגסיוא גנונפָאה

 ךוב ןטנָאמרעד ןייז טימ טָאה יקשוא

 "רעה יד ןקראטש וצ טימאב *"טסיירט,

 "טסיירט ןוא עטלפייווצראפ יד ןופ רעצ

 יו ,רָאפ טמוק "ךערּפשעג , סָאד  .עזָאל

 ,םירבח יירד עטנָאמרעד יד ןופ רענייא

 עשידיי עצנאג יד יװ ןָא טזייו ,בקעי

 ןוא ןדייל ןופ טייק א רָאנ זיא ,עטכישעג

 "בח ייווצ עקירעביא ענייז ןוא ,ןקילגמוא

 נָא ןא ןיא סָאד) הירכז ןוא םוחנ ,םיר

 ןוא ,"טסיירט, טסייה ?םוחנ,, :גנוטייד

 סָאד "הירכז, רעטרעוװ יד זיא "הירכז;

 םיא ןטסיירט (?י!טָאג קנעדעג,, טסייה

 ןופ ןדייל עלא יד זא ,ןרעלקרעד ייז ןוא

 ןדיי יד ידכ רָאנ ןענעז קלָאפ ןשידיי

 וצ ןייז יואר ןלָאז ייז זא ,ןרעטיילוצסיוא
 -ָאד םעד ןיא .הלואג רעקיבייא רעד

 ליפ ךיוא יקשוא לאומש טיג ךוב ןקיז

 ןגעו ןלאירעטאמ עשירָאטסיה עקיטכיוו

 סָאד ,םישוריג יד ןוא עיציזיווקניא רעד

 -ָאטסיה עקיטכיוו סלא טנידעג טָאה ךוב

 -םישעג עשידיי ךס א ראפ עלעווק עשיר
 טימרעד ךיז טָאה ןטסיימא ,רעביירש עט

 קמע , ןייז ןיא ןהכה ףסוי יבר טצונאב

 ,"אכבה }
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 ."ערבעה ןיא טָאה תוא טרָאװ סָאד !תוא
 לייט סָאװ .,ןעגנוטיידאב עכעלטע שיא

 -ידיי רעד ןיא ךיוא רעבירא ןענעז ייז ןופ

 "תוא , זיא גנוטיידאב ןייא .ךארּפש רעש

 רימ ןעניפעג ך"נת ןיא ,"באטשכוב, א

 טרָאװ ןופ גנוטיידאב עקיזָאד יד טשינ

 ןוא הנשמ רעד ןיא טשרע רָאנ ,"תוא,

 הנשמ רעד ןיא לשמל ןעניפעג רימ .ארמג

 -ייא) !!תויתוא יתש בתוכה,, ב"יי קרּפ תבש

 -ייווצ יד ,(ןבאטשכוב ייווצ טביירש רענ

 ,"ןבייצ,, א זיא "תוא,, ןופ גנוטיידאב עט

 ,ךיינת ןיא לָאמ ליפ ןיוש רימ ןעניפעג סָאד

 ןעוו זא 'ד תישארב שמוח רעד טגָאז יוזא

 רעדורב ןייז ןדרָאמרעד ןכָאנ טָאה ןיק

 םיא ךיוא לָאז ןעמ זא ,טאהעג ארומ לבח

 "תוא ןיקל 'ה םשיו, ,ןדרָאמרעד טשינ

 -- ,(ןכייצ א ןיק ףיוא טכאמעג טָאג טָאה)

 ןופ גנוטיידאב יד ךיוא טמַאטש ןופרעד

 לשמל ,ןכייצ "רעקיטסייג,, סלא ייתוא,
 תיומש שמוח ןיא טגָאזעג טרעוו תבש ןגעוו

 זא) "םביניבו יניב תירב איה תוא, ו"'ל

 טָאג ןשיװצ טנוב ןופ ןכייצ א זיא תבש

 -יידאב רעקיזָאד רעד ןופ --- ,(ןדיי יד ןוא

 "תוא ףירגאב רעד ךיוא טמאטש גנוט

 א סלא ,טאט ''עראברעדנואוו, א סלא
 ןעניד ףראד סָאװ ,!'תפומ רענעזיוואב ,,

 תפומ םעד טזייוואב סָאװ רעד זא ןכייצ סלא

 שמוח ןיא ןעניפעג רימ .טכערעג זיא

 השמ טקישעג טָאה טָאג ןעוו זא 'ד תומש

 "וצסיוא ייז םירצמ ןייק ןדיי יד וצ ונבר

 ןזייוו ייז ןסייהעג םיא רע טָאה ,ןזייל

 גנאלש א ןקעטש ןופ ןכאמ יוז ,"םיתפומ,,

 וצ טגָאז טָאג ןוא ,רעדנואוו ערעדנא ןוא

 ועמשי אלו ךל ונימאי אל םא היהו,, :השמ

 תואה לוקל ונימאהו ןושארה תואה לוקל

 ןביולג טשינ ריד ןליוו ייז ביוא) י!ןורחאה

 ןביולג ריד ייז ןלעו תפומ ןטשרע םייב

 סָאד רימ ןבָאה ָאד ;(תפומ ןטצעל םייב

 ,'תפומ,, סלא *""תוא , טרָאװ

 204 רישי זא --תוא

 ,(שטנעמ רעקיזָאד רעד) שיאה ותוא
 טניז זיא סָאװ ,קורדסיוא ןא זיא סָאד
 ייב ןרָאװעג טצונאב ןטייצ עטלא ץנאג
 םעד ,ירצונה ושי ןופ ןעמָאנ סלא ןדיי
 "געמ לָאז סָאד ,םוטנטסירק ןופ רעדנירג

 ןטנאקאב םעד טימ תוכייש א ןבָאה ,ךעל
 "אה עסקע;/ םוילעגנאווע ןופ קורדסיוא
 סע ,שטנעמ רעד רע זיא סָאד) 'יעמ

 עשידיסח יד ןיא זא ,ןקרעמאב וצ זיא
 ןגעק ןטערטעגסיורא זיא ןעמ ןעוו ןזיירק

 שרעדנא זעיגילער טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ א
 ותוא, ןפור םיא ןעמ טגעלפ ,טקנעדעג
 טָאה ןעמָאנ רעקיזָאד רעד -- ,"שיאה
 ,םענייא ראפ גנונכייצאב א סלא טנידעג
 םיא ןעמ טָאה םענייז ןעמָאנ םייב סָאװ
 ,ןפור טלָאװעג טשינ

 ,(ןוז ןייז ןוא םיא ןנב תאו וןתוא
 ארקיו שמוח ןיא טָאבראפ רעד זיא סָאד

 אל ונב תאו ותוא הש ווא רושו, ,בייכ
 א רעדָא סקָא ןא) "דחא םויב טחשת
 טשינ וטסלָאז ןוז ןייז ןוא םיא ,סּפעש

 רעד זיא ןופרעד .(גָאט ןייא ןיא ןטכעש
 רעד ןופ בלאק סָאד ןוא וק א זא ,ןיד

 ןיא ןטכעש טשינ ןעמ רָאט וק רעבלעז
 ןופ רבחמ רעד יוװ ,םישרפמ גָאט ןייא
 "עג ןבָאה ,ערעדנא ןוא ''ךוניחה,, רפס
 ןקיזָאד ןופ םעט םעד ןרעלקרעד טוואורּפ
 -גייא ידכ .ןעוועג זיא סָאד זא ,טָאבראפ
 ,תונמחר ןופ הדמ יד ןדיי ייב ןצנאלפוצ
 -אב עקידעבעל א ןטכעש סָאד םגה לייוו
 זיא .תוירזכא ןיוש זיא ןיילא שינעפעש
 ןעוו רעסערג ךָאנ טייקמאזיורג עקיזָאד יד
 ןיא דלו ףיא טימ רעטומ א טכעש ןעמ

 "עג ונב תאו ותוא ןופ םיניד .גָאט ןייא
 ןיא ךיוא יו ןילוח אתכסמ ןיא ןעמ טניפ

 ,ז"ט העד הרוי ךורע-ןחלוש

 ןיא הריש רעד ןופ בױהנָא ריִׁשֹי זָא
 השמ ךרוד ןעגנוזעג ,ז"ט תומש שמוח
 רעבירא ןענעז ןדיי יד יו םעדכָאנ ונבר
 יד ,ליח ןייז טימ הערּפ ןוא ,ףוס םי םעד
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 "עג ןעקנוורטרעד םי ןיא ןענעז ,םיירצמ
 סלא ךיז טנכער הריש עקיזָאד יד .,ןרָאװ
 יד ,דיל"ןדלעה עשידיי עטסטלע סָאד
 ןרָאװעג ןטלאהעג זיא "רישי זא,, הריש
 טָאה ןעמ .ןדיי ייב קיטכיוו רהעז סלא
 ןכעלגעטיגָאט ןיא ןעמונעגניירא ריא
 ןופ תבש רעד זיא םעד ץוחא .ןענעוואד
 "ייֵלעג טרעוו סע ןעוו ,חלשב הרדס רעד

 ןרָאװעג ןטלאהעג ,הריש עקיזָאד יד יד טנע
 ןוא ,טייקכעלרעייפ רערעדנוזאב א טימ
 תבש, ןעמָאנ םעד ןעמוקאב טָאה רע
 ."הריש

 (םיטויּפ טרא עסיוועג א= תורהוא
 רעד ןיא טרעװ 'יהרהזא, טרָאװ סָאד
 יד ןיא ."טָאבראפ,, סלא טצונאב ארמג
 ןטימ ןעמ טָאה ארמג רעד ךָאנ ןטייצ
 עכלעזא טנכייצאב ''תורהזא, טרָאװ

 ג'ירת, יד ןטייבראאב סָאװ םיטויּפ

 -עג ךעלנייוועג ןרעוו סָאװ ןוא ,!"תווצמ
 זיא סע ןעוו ,תועובש בוט םוי ןיא טגָאז
 -ָאד ןופ ןרוּפש עטשרע יד .הרותה תלבק
 םעד ןיא ןעמ טניפעג םיטויּפ טרָאס ןקיז
 טײצ - "םינואג;, רעד ןופ רפס ןטלא
 יד ןאראפ זיא סע ואוו ,יתולודג תוכלה,

 תואמ שש זא;, תורהזא עלא ןופ עזארפ
 -אב יד ."תושרופמ תווצמ הרשע שלשו
 והילא יבר ןופ טמאטש הרהזא עטסטנאק
 -גוהרָאי ןט11 ןופ ביוהנָא ןיא) ןקזה
 טימ ןָא ךיז טביוה טויּפ ןייז ןוא ,(טרעד
 -נא ךיוא ,?יכח הגהי תמא, רעטרעוו יד
 ןבָאה םימכח עשידיי ענעדישראפ ערעד
 ןואג הידעס בר יו ,תורהזא טסאפראפ
 לודגה ןועמש יבר ,לוריבג ןבא המלש יבר
 "תורהזא, ןָא טפור ןעמ .ערעדנא ןוא
 םורא ןעמענ סָאװ םיטויּפ עכלעזא ךיוא

 ןוא תווצמ ג'ירת יד ןופ הווצמ ןייא רָאנ

 רעד ןופ ןטייהלעצנייא עלא טביירשאב
 ,םרָאפ רעשירעטכיד א ןיא הוצמ

 -- 1727) רוד ףסוי םייח יאלוזא
 ןוא רעקירָאטסיה רעטמחיראב 6
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 רענייא ,לבוקמ ןוא ןדמל ,ףארגָאילביב
 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטסערג יד ןופ
 ףסוי םייח יבר .טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא
 טנאקאב ךיוא זיא רעכלעוו ,יאלוזא דוד
 "א"דיח, ןעמָאנ תובת ישאר ןייז טימ

 ןריובעג זיא ,(יאלוזא ,דוד ,ףסוי ,םייח)
 1727 רָאי ןיא םילשורי ןיא  ןרָאװעג

 יבר ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז .(זיּפת
 יבר לבוקמ ןופ לקינייא ןא ,הירכז קחצי

 -באל דסח. ןופ רבחמ ,יאלוזא םהרבא
 זיא סעדייז סָאדיח ןופ רענייא .""םהר
 ןופ לארשי:ץרא ןייק ןעמוקעג טאהעג

 עפירג רעד טימ ןעמאזוצ דנאלשטייד

  יבר ןופ גנוריפ רעד רעטנוא !!םידיסח;

 ןיא ןיוש .,1700 רָאי ןיא דיסחה הדוהי
 ןזיוועגסיורא יאלוזא טָאה ןרָאי-טנגוי יד
 טנרעלעג טָאה רע ןוא ןטייקיאייפ עסיורג
 יבר ייב טשרעוצ .,םייבר עטמיראב ייב
 ,ב"קת רָאי ןיא ךָאנרעד ןוא ןובנ הנוי

 רע טָאה ,רָאי 15 ןעוועג טלא זיא רע ןעוו

 יבר לבוקמ ןופ הבישי רעד ןיא טנרעלעג

 "'םייחה רוא,, ןופ רבחמ ,רטע ןבא םייח
 ןגעוו טביירש ןיילא יאלוזא .שמוח ףיוא

 "ודגה םש,, רפס שיפארגָאיב ןייז ןיא םעד
 ריעצה ינאו, יירטע ןבא םייח., ךרע '!םיל
 ,ךיא ןוא) ''המרה ותבישיב יתייחו יתיכז
 ךיא ןוא ןעוועג הכוז בָאה ,רעגנוי רעד
 רָאי ןכָאנ .(הבישי ןייז ןיא ןעוועג ןיב
 "עג זיא םייחה רוא רעד ןעו ,ג"קת
 טנרעלעג רעטייוו יאלוזא טָאה ,ןברָאטש
 "אב טימ ןעוועג רכחתמ ךיז ןוא הלבק

 רענעי ןיא ,םילשורי ןיא םילבוקמ עטמיר
 םילשורי ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה טייצ
 ןשינמית םעד טימ םילבוקמ ןופ הרבח א
 ,רעריפ סלא יבערש םולש יבר לבוקמ

 א ןסָאלשעג ךיז ןשיוצ ןבָאה עכלעוו

 ןעמאזוצ ןריפ ייז זא ,ךאמּפָא-ענומָאק,

 ןיז לָאז ץלא ,ןבעל ןקידתופתושב א

 רעד ,ןבעל עקיטסייג'ס וליפא ,תופתושב

 ,תופתושב ןייז ךיֹוא לָאז ,אבה םלוע

 יד רָאנ ןעמ טָאה וצרעד ןבילקעגסיוא
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 טשינ ,םילבוקמ ,ןענָאזרעּפ עטסדנסאּפ
 יד ןופ לָאצ רעד טיול ,ןאמ 12 יװ רעמ

 ןאמ 12 עקיזָאד יד ןשיװצ .םיטבש ביי
 "וזא רעגנוי רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 רעקיזָאד רעד ןופ טסקעט רעד) יאל
 טקורדעג ךיז טניפעג '"תירב תותירכ;
 "טעיפ ,'שדוק יפרש חיש , ןופ ףוס םוצ
 טפירשרעטנוא רעד טימ ,גייפרת ,ווָאקיר
 ןיוש זא ,סיוא טזיוו סע ,(יאלוזא ןופ
 ןעמונראפ ךיוא ךיז יאלוזא טָאה טלָאמעד

 -רָאפ רעד ראפ ןלאירעטאמ ןעלמאז טימ
 עקילָאמא יד ןופ ןבעל םעד ןופ גנוש
 ןשרָאפ ראפ ךיוא יו םירבחמ ןוא םינבר
 ,טלייצרעד ןיילא יאלוזא .םירפס ערעייז
 -עגנָא רע טָאה ןרדי-טנגוי ענייז ןיא זא

 רפס סָאד) "רבד םלעה" רפס א ןבירש
 ןיא ,(ןרָאװעג טקורדעג טשינ לָאמנייק זיא
 טשינ רעד ףױא ןָא טזייו רע ןכלעוו
 טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ טייקרָאלק
 ,טייצ רעד ןופ גנולעטשטסעפ רעד ןיא

 רענעי רעדָא רעד טבעלעג טָאה סע ןעוו
 בילוצ ,קסוּפ ןוא בר רעסיורג יצ רבחמ
 ןבָאה תובישח ןוא תודמול עסיורג ןייז
 ןיא טקישעג םילשורי ןיא םינבר יד םיא

 סלא עּפָארײא ןייק ("טקת) 1755 רָאי
 -לארשיץרא ,ןנברד אחילש) ריידש
 "וצסיוא ףיוא טלעג ןעלמאז וצ (חלושמ
 טָאה יאלוזא .םילשורי ןיא ןדיי יד ןטלאה

 -יא עזייר עטשרע ןייז טכאמעג טלָאמעד

 ,רעדנעל עשיאעּפָארײא ענעדישראפ רעב

 -קנארפ ,עילאטיא טכוזאב טָאה רע ןוא

 זיא ךָאנרעד .,דנאלָאה ,דנאלשטייד ,ךייר

 טָאה 1770 רָאי ןיא .ןעמוקעגקירוצ רע

 סלא  עזייר ןייז ןביוהעגנָא רעדיוו רע

 "רעד ,ייקרעט ןופ טעטש ייר א ןיא ריידש

 "ןיילק ,דנאלנכירג טכוזאב רע טָאה ךָאנ

 רע זיא טרָאד ןופ ןוא עקירפא-ןופצ ,עיזא
 ןיק ,עילאטיא רעביא ןרָאפעג רעדיוו

 "גנע ,דנאלָאה ,דנאלשטייד ,ךיירקנארפ

 טכאמעג רע טָאה 1781 רָאי ןיא ,דנאל
 זיא לָאמ סָאד רעבָא .עזייר עטירד ןייז
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 ןייק ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש רע
 ןיא טצעזאב ךיז טָאה רע ,לארשי-ץרא
 זיא רע ואוו ,אנרָאװיל ןיא ,עילאטיא
 רע ןוא ,בר סלא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 -לארשי-ץרא יד טגרָאזאב טרָאד ןופ טָאה
 אנרָאװיל ןיא .םילשורי ןייק רעטלעג
 סָאװ םירפס ליפ יד טקורדעג יאלוזא טָאה
 -עג ןיא יאלוזא .ןעוועג רבחמ טָאה רע
 אנרָאװיל ןיא רעטלע ןעפיט ןיא ןברָאטש
 ענייז ףיוא -- .(ו'סקת) 1806 רָאי ןיא
 "ראפ ךיז רעמ ךָאנ יאלוזא טָאה סעזייר
 "עה ענעדישראפ יד טימ טריסערעטניא

 ןא ןטייצ עטלא יד ןופ םירפס עשיאערב

 "עג יד טימ רָאנ טשינ ,טייצ ןייז ןיא זיב
 סָאװ ןדי-בתכ יד טימ ךיוא רָאנ עטקורד

 -ָאליביב ענעדישראפ יד ןיא ןעוועג ןענעז
 ןיא ךיוא ,עילאטיא ןוא זיראּפ ןיא ןקעט
 "וא .ןקעטָאילביב-טאווירּפ עכייו ליפ יד
 ןוא ןציטָאנ טכאמעג ךיז רע טָאה טוטעמ
 -ידריוקרעמ עלעיצעּפס יד טנכייצראפ
 ליפ עקיזָאד יד ןופ טאטלוזער ןיא ,ןטייק

 -רָאפ עשיטירק ענייז ןוא ןעגנונכייצראפ
 -קיטכיו סָאד ןענאטשנא זיא  ןעגנוש
 ,יאלוזא דוד ףסֹוי םייח יבר ןופ רפס עטס
 א טלאהטנא סָאװ ,'םילודגה םש;/ רעד
 ןוא םינבר עטסנעעזעגנָא יד ןופ המישר
 ןופ םירפס ערעייז ןופ ךיוא יװ םירבחמ
 ןייז ןיא זיב ארמג רעד ךָאנ ןטייצ יד

 ןעוועג זיא "םילודגה םש, רעד טייצ

 -ארגָאיב רענרעדָאמ רעד ראפ דוסי רעד

 וא םיקסופ יד ןופ גנושרָאפ רעשיפ

 ראפ סרעדנוזאב ןוא םילבוקמ ןוא םינבר

 רעשיאערבעה רעד ןופ גנושרָאפ רעד

 -עגסיורא טָאה יאלוזא .עיפארגָאילביב

 ,אנרָאװיל ןיא 'יםילודגה םש., ןייז ןבעג

 "רעד ןוא ,לייט ןטשרע םעד ,1774 רָאי

 ןטייוצ םעד ןבעגעגסיורא רע טָאה ךָאנ

 ךיוא 'יםימכחל דעו. ןעמָאנ ןטימ לייט

 רעטעּפש .,1786 רָאי ןיא אנרָאװיל ןיא

 "ליוו ןיא ףארגָאילביב רעשידיי רעד טָאה

 ןופ רבחמ) בקעי ןב קיזיא קחצי ענ
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 םעד טריזיטאמעטסיס (''םירפסה רצוא,
 -אב טלייטעגנייא םיא ,!םילודגה םשג
 םירבחמ ןופ גנולײטּפא רעד ןיא רעדנוז

 גנולײטּפא רעד ןוא 'םילודגה תכרעמ;
 םיא ןוא י'םירפסה תכרעמ,, םירפס ראפ

 ,1852 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןבעגעגסיורא
 א ןבעגעגוצ ךיוא בקעי ןב טָאה טרָאד
 ןייז ץוח א --- .יאלוזא ןופ עיפארגָאיב
 -עג רבחמ יאלוזא טָאה '"םילודגה םש.;

 יפרב,, יו םירפס ערעדנא 10 רעביא ןעוו
 -ושתו תולאש ,(ךורע ןחלש ףיוא) *'ףסוי
 ןגעוו ,ערעדנא ליפ ןוא ,יילאש םייח,, תוב
 ןעועג רבחמ יאלוזא טָאה סעזייר ענייז

 -ָאנ ןטימ שיאערבעה ףיוא גנוביירשאב א
 -רעד רע ןכלעוו ןיא ,'יבוט לגעמ,, ןעמ
 -ייז ןופ ןטייהלעצנייא ענעדישראפ טלייצ
 ,ךירקנארפ עילאטיא ןיא ןכוואב ענ
 ןפָארטעג ךיז טָאה רע ואוו ,דנאלשטייד
 עשידיי עטסנעזעגנָא יד טימ רָאנ טשינ
 ינּפ/ רעד יו) טייצ רנעעי ןיא םינבר
 טימ ךיוא רָאנ (ערעדנא ןוא !יעשוהי
 -טסירק רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג

 ןעמ טָאה זיראּפ ןיא ןוא ,טלעוו רעכעל
 "רעּפ ןוא ,תפומ-לעב סלא טכארטאב םיא
 םיא וצ ןענעז ףיוה ןכעלגינעק ןופ ןענָאז
 -ייר ןקיזָאד ןייז ןופ רוציק א .ןעמוקעג
 -רָאוװיל ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ךוביעז
 ,"בוט לגעמ,, ןעמָאנ ןטימ ,1879 רָאי ,אנ
 ןאמיירפ רעטנרעלעג רעד טָאה רעטעּפש

 ןבעגסיורא ןביוהעגנָא טרופקנארפ ןופ
 "עזיר סיאלוזא ןופ טסקעט ןלופ םעד
 -רעב ןיא טשרעוצ !''םלשה בוט לגעמ., ךוב
 סע זיב םילשורי ןיא ךָאנרעד ןוא ןיל
 ןענעז יאלוזא ןופ ,ןצנאגניא סיורא זיא
 יז ןופ לייט ןוא ,ווירב ןבילבראפ ךיוא
 .ןרָאװעג טכעלטנעפעראפ ןענעז

 רעד ןופ לייט ןטסערג ןופ ןעמָאנ עיזַא
 ןָאלימ 44 רעביא םורא טמענ ;דרע
 -לעפאב ריא ןוא ,רעטעמָאליק-טארדאווק
 דראילימ 1 ךרעל טנייה טלייצ גנורעק
 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא -- .ןשטנעמ
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 "אב עסיורג רעייז א טאהעג עיזא טָאה
 "ידארט רענעמונעגנָא רעד טיול .גנוטייד
 "ידיי ןופ סרעטָאפ עטשרע יד ןענעז עיצ
 ןעמוקעגסיורא ,וניבא םהרבא ,קלָאפ ןש
 רעד ןיא .,עימאטָאּפאסעמ ןופ ,עיזא ןופ
 "עס רעטנרעלעג רעד טָאה טייצ רעטצעל
 -עס יד, ךוב ןייז ןיא עקעדלעג גָאלָאטימ

 -םיוא טוואורּפעג ?ןכארּפש עשיטימ

 עשיטימעס עלא זא ,עירָאעט א ןלעטש
 ייז ןשיװצ ןוא ('םש ינב, יד) רעקלעפ
 ןופ ּפָא ןעמאטש ןדיי עטלא יד ךיוא
 -עג עסיורג ערעדנא עלא רעבָא .עקירפא
 ןוא רעדארש סייס ,ןאנער יו עטנרעל

 -יימ רעקיזָאד רעד ןגייק ןענעז ערעדנא
 ,עירָאעט רעייז סיורא ןגָאז ייז ןוא ,גנונ

  רעשיטימעס-טלא רעד ןופ עלעגיוו סָאד זא
 םנופ ךיוא אליממ ןוא ,עיצאזיליוויצ
 -גדעי .עיזא ןעוועג זיא לארשי קלָאפ
 ןשינעעשעג עטלא עטסקיטניוװ יד ,סלאפ
 ןענעז סָאװ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז טנאקאב זדנוא
 ,טקאפ םעד ןופ םאנסיוא ןטימ ןוא ,עיזא
 םירצמ ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי יד סָאװ

 עשידיי עטלא יד זיא ,טייצ עסיוועג א
 לארשי-ץרא ןיא ןעמוקעגרָאפ עטכישעג

 רעטעּפש ךיוא .,רעדנעל עגימורא יד ןוא
 רעטנעצ רעד טייצ עסיוועג א ףיוא זיא
 ןיא ןעוװעג עטכישעג רעשידיי רעד ןופ
 ןיא טשרע .עיסרעּפ ןוא לבב ןיא ,עיזא
 ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה רעטלאלטימ
 קלָאפ ןשידיי םעד ןופ רעטנעצ טּפױה רעד
 ,עינאפש ,עילאטיא עּפָארייא ןייק

 ךיז טניפעג טנייה ךיוא .,(דנאלשטייד

 ןעמ .ןדי לָאצ ערעסערג א עיזא ןיא

 -ץרא) עיזא ןופ ןדיי לָאצ יד זא ,ןָא טמענ

 ,עיסרעּפ ,קאריא ,ןמית ,עיריס ,לארשי
 ערעדנא ןוא ןאּפאי ,עניכ ,עידניא ,זאקוואק
 רעמ טציא טפערטאב (רעדנעל ערענעלק

 ,ןָאילימ א ןופ

 ןעפ רבחמ ןוא בר רועלא ירכזא
 םעד ןיא טבעלעג ,"םידרח; רפס-רסומ
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 -םילבוקמ רעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט6
 -עגטימ .;תפצ לארשי-ץרא ןיא טָאטש
 ,"םולש תכוס ,, הרבח יד ןדנירג וצ ןפלָאה
 ןצנאלפ וצ ליצ םעד טאהעג טָאה סָאװ
 םימש תארי ןוא תובוט תודימ ןוא רסומ
 רעקיזָאד רעד ראפ .םירבח יד ןשיווצ

 רָאי ןיא ןבירשעג רזעלא יבר טָאה הרבח
 ,(עמורפ) ""םידרח,, רפס ןייז זיי"מש

 ,(1918--1874) הנוי .ַאנװעי ףעזַא
 -ע+ ,רָאטאקָאװרּפ ןוא רענָאיצולָאװער
 ןזיירק יד ןיא עלָאר עלאסָאלָאק א טליּפש
 ןרענָאיצולָאװער-לאיצָאס עשיסור יד ןופ
 -והרָאי ןט20 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 װָאטסָאר טָאטש רעד ןיא ןריובעג .טרעד

 זיא טנעדוטס סלא ןיוש ,דנאלסור ןיא
 רעד ןופ טסניד ןיא ןטערטעגניירא רע
 -סיוא ריא ןוא ײצילָאּפ-םייחעג רעשיסור
 -ולָאװער יד ןופ ןסינמייהעג יד ןבעגעג

 "רעד ,דנאלסיוא ןיא ךעלזיירק ערענָאיצ
 -סָאמ ןיא טצעזאב ךיז ףעזא טָאה ךָאנ
 "וצ םעד ןענואועג טָאה רע ןוא ,עווק
 ןרענָאיצולָאװער-לאיצַאס יד ןופ יורט
 יד ןופ רענייא ןרָאװעג לענש זיא ףעזא
 ןוא ,ןרענָאיצולָאװער יד ןופ רעריפטּפיוה

 רעד ןיא טנידעג רע טָאה גיטייצכיילג |
 רע ןעמעוו וצ ,ייצילָאּפ-םייחעג רעשיסור
 ףעזא .ןטאראפ ןרענָאיצולָאװער יד טָאה

 ךיוא ןוא 1901 -- 1902 ןרָאי יד ןיא זיא
 ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענאטשעג רעטעּפש

 -ער-לאיצָאס יד ןופ גנולייטּפא-ףמאק רעד
 טריזינאגרָא טָאה רע ןוא ,ןרענָאיצולָאװ
 -סינימ ןשיסור םעד ףיוא ןלאפנָא-טיוט יד

 יגרעס טשריפ סיורג ןוא עװעלּפ רעט
 -עג ךיוא טָאה רע ;שטיוװָארדנאסקעלא
 םעד ףיוא ןטאטנעטא ןריזינאגרָא טוואורּפ
 "ייצכיילג .,ןט2 םעד יײלָאקינ ראצ ןשיסור
 "יסור רעד ןבעגעגסיורא ףעזא טָאה קיט
 רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ײצילָאּפ רעש
 ,עיצאזינאגרָא-ספמאק רערענָאיצולָאװער
 ןיא .ןעגנָאהעג רעכָאנ טָאה ןעמ עכלעוו
 רעשיסור רעד טָאה 1909 -- 1908 רָאי

 212 באחא---ףעזַא

 -לושאב זיראּפ ןיא וועצרוב רעקירָאטסיה
 ,רָאטאקָאװָארּפ א זיא רע זא ,ןפעזא טגיד

 -ָארּפ א ןפעזא ןגעק ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 ףיוא ןבָאה עכלעוו ,םירבח ענייז ןופ סעצ

 רעבָא ,לייטרוא-טיוט א ןגָארטעגסיױרא םיא
 טגיואוועג טָאה רע ,ןפָאלטנא ןיא ףעזא

 ןיא ךורבסיוא-המחלמ םייב .,ןילרעב ןיא
 םיא גנוריגער עשטייד יד טָאה 1914 רָאי
 םיא ןעמ טָאה 1917 רָאי ןיא .טריטסערא
 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא ףעזא ,טיירפאב
 ,ןילרעב ןיא 8

 ןטייצ יד ןיא לארשי ןופ ךלמ באהא
 ךרעל טגיניקעג) שדקמה תיב ןעטשרע ןופ
 -נייוועג רעד ראפ 875 --- 854 ןרָאי יד ןיא
 ןטייצ ענעי ןיא .(גנונכער-טייצ רעכעל
 "ידיי ייווצ ןעוועג לארשי ץרא ןיא ןענעז
 "הדוהי תוכלמ,, ןופ ענייא ,תוכולמ עש
 טימ "לארשי תוכלמ ,, יד עטייווצ יד ןוא
 .ןורמוש ןיא ץנעדיזער רעכעלגינעק רעד

 -קראטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא באחא
 רע .,לארשי תוכלמ ןופ רעשרעה עטס
 "ידתונכש יד טימ תומחלמ טריפעג טָאה
 יז טָאה ןוא קשמד ןוא םרא תוכולמ עק
 -עגנָא רעדיוו ךיז טָאה ךָאנרעד .טגיזאב
 םרא ןוא באחא ןשיוצ המחלמ א ןביוה

 ןלַאפעג באחא זיא המחלמ רעד ןיא ןוא
 טָאה םיא ףיוא סָאװ לייפ א ןופ טיוט
 ,רעטילימ סמרא ןופ טאדלָאס א ןסָאשעג
 ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוו באחא ןגעוו

 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטפירש-לקעלפ יד

 ןוא רושא ןיא ןענופעג ןטייצ עטצעל יד

 טמאטש ןטייצ סבאחא ךרעל ןופ .לבב

 רעד ,לָאמקנעד רעטמהיראב רעד ךיוא

 סע ואוו ,''באומ ךלמ עשימ ןופ ןייטש,

 עשימ גינעק רעד זא ,טלייצרעד טרעוו

 ןיא ןעוועג דרומ טָאה באומ דנאל ןופ

 -- .,ןסירעגּפָא ךיז ןוא לארשי תוכלמ

 רעד ןיא טנאקאב זיא לארשי ךלמ באחא
 טימ ליפ יוזא טשינ עטכישעג רעשידיי
 ,תומחלמ ןוא קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא ןייז
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 ,ףמאק ןזעיגילער ןכעלרעניא םעד טימ יוװ
 -עג טריפעג טייצ ןייז ןיא זיא סָאװ
 םעד ןגעו .לארשי ךיירגינעק ןיא ןרָאװ

 רפס ןיא טלייצרעד טרעוו ףמאק ןקיזָאד
 רעטייוו ןוא זייי ,זי"ט לטיּפאק 'א םיכלמ
 -למ רפס ןופ ,'א םיכלמ ןופ ףוס םוצ זיב
 ךיא טָאה רעירפ זא ,ןעז וצ זיא םיכ
 -ידיי יד טשרעהעג לארשי ךיירגינעק ןיא
 םיכלמ רפס רעד םגה ןוא ,עיגילער עש
 עקידרעירפ יד ןגעק ךיוא סיורא טערט
 ןבָאה ייז סָאװראפ ,לארשי ןופ רעשרעה
 ןעמ טָאה ןיימעגלא ןיא רעבָא ,טקידניזעג
 .עיגילער רעשידיי ןופ טָאג םוצ טנידעג

 טכאמעג טָאה לארשי ךלמ באחא טשרע
 טָאה רע ..שינערעקרעביא עזעיגילער א
 רעטכָאט רעד ,לבזיא טימ טאהעג הנותח
 "עפ ןיא יוװ יוזא ןוא ,ךלמ ןשיצינעפ ןופ

 ןופ עיגילער יד טשרעהעג טָאה עיצינ
 -עגנָא באחא ךיוא טָאה ,יילעב., טָאגּפָא

 טָאה ןוא ,עיגילער-לעב עקיזָאד יד ןעמונ
 ןופ טעטש יד ןיא ןריפנייא ןעמונעג יז
 -טפיוה רעד ןיא טָאה רע .לארשי תוכלמ
 חבומ א טלעטשעגפיוא ןוומוש טָאטש
 -עּפס טריפעגנייא טָאה ןוא ,"לעב,, ראפ
 םעד ראפ 'יםיאיבנ;/ ןוא "םינהכ,, עלעיצ
 יאיבנ; יד ןוא "לעבה ינהכ, יד) לעב
 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןוא ,('ילעבה
 םיאיבנ יד ןטיוט טזָאלעג רע טָאה לבזיא
 (.ה יאיבנ) עינגילער רעשידיי רעד ןופ

 רעד ףמאק א ןבױהעגנָא טָאה םעד ןגעק

 והילא ,םיאיבנ עשידיי יד ןופ רעריפ
 טלייצרעד טרעוו ףמאק םעד ןגעוו .איבנה

 -אק עטנָאמרעד יד ןיא םיכלמ רפס ןיא
 סלא יװא יװ ,םירוּפס ליפ ךעלטיּפ

 תוכלמ ןיא טָאה דניז יד ראפ ףָארטש
 -עג זיא סע ןוא טנגערעג טשינ לארשי

 איבנה והילא זא ןוא ,רעגנוה א ןרָאװ

 באחא ןופ טייהנזעונא רעד ןיא טָאה

 -אב למיה ןופ רעייפ ךרוד לארשי ךלמ

 רעשידיי רעד) ,!םיהלאה אוה 'ה., זא ,ןזיוו

 טָאה והילא יוזא יו ןוא ,(טָאג זיא טָאג

 24 ןואג יאחא

 יװ ןוא ,לעבה יאיבנ יד ןטיוט ןסייהעג

 לייוו ןפיולטנא טזומעג ךָאנרעד טָאה רע
 רפס ןיא ,ןטיוט טלָאװעג םיא טָאה לבזיא
 "נא ןגעוו טלייצרעד ךיוא טרעוװ םיכלמ
 טָאה באחא סָאװ ,םישעמ עטכעלש ערעד
 ןייז ןופ סולטנייא םעד רעטנוא ןָאטעגּפָא
 ןשידיי םעד ןטיוט סָאד יו ,לבזיא בייוו

 "וצוצ םיא ייב ידכ .,תובנ רעציזאב טוג
 "רעד טרעוװו ךעלדנע .,ןטרָאג ןייז ןעמענ

 "עג זיא באחא יװ םיכלמ רפס ןיא טלייצ
 ענייז ראפ ףָארטש סלא ןֹוָאװעג טיוט
 יד ןבָאה טיט ןייז ךָאנ יוװ ןוא ,דניז

 -ולָאװער א טריזינאגרָא םיאיבנ עשידיי
 טרעלקרעד ןוא ,רעדניק סבאחא ןגעק עיצ
 סלא ישמנ ןב אוהי רעריפ-רעטילימ םעד
 ןוא לבזיא טיוטעג טָאה רע ןוא ,ךלמ
 ,לעבה יאיבנ יד ךיוא יו רעדניק סבאחא
 -למ ןיא טלייצרעד טרעװ באחא ןגעוו --
 ליפ טיובעג טָאה רע זא ב"כ 'א םיכ
 "לעה א) יןשה תיב., א ךיוא ןוא טעטש
 ןרָא עטצעל יד ןיא ,(ץאלאּפ-ןייבטנאפ
 ןיא ןבָארגעג ןעמ טָאה (1910 -- 1908)
 זיא סע ואוו טרא םעד ףיוא לאושי ץרא
 טָאה ןעמ ןוא ןורמוש ןענאטשעג לָאמא

 ץאלאּפ ןקיזָאד םעד ןופ ןרוּפש ןענופעג

 "אטש סָאװ ,םילכ ליפ ךיוא ןוא באחא ןוֿפ
 ,ןטייצ ענעי ןֹופ עמ

 יאחא בר ןעמָאנ ןטימ ןואג ,ןואֹנ יאהא
 -ָאּכע רעד ןיא לבב ןיא טבעלעג ,אחבשמ

 ןופ טימרעדניא ,"םינואג , יד ןופ עכ
 טנאקאב זיא יאחא בר .טרעדנוהרָאי ןט8
 זיא סָאװ ,"תותליאש, רפס ןייז ךרוד

 -לתה תמיתח., ךָאנ םירפס עטשרע יד ןופ
 עז סָאװ ,(ארמג יד ןקידנע ןכָאנ, י"דומ
 -חמ א בילוצ .ןעגנאגרעד זנוא וצ ןענ
 יבר ,לבב ןיא אתולג שיר םעד טימ הקול
 ןוא לבב טזָאלראפ יאחא בר טָאה ,המלש
 סָאד .לארשי ץרא ןיא טצעזאב ךיז טָאה
 רעד ,762 רָאי םעד ךרעל ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןופ גנולעטשנעמאזוצ א זיא !!תותליאש

 טיול טנדרָאעגנייא ,םיניד עטסקיטכיוו יד
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 טיול ,שמוח ןופ תורדס יִד ןופ רדס םעד
 ןעמָאנ רעד .הרות רעד ןיא תווצמ יד
 רעדעי סָאװ ןופרעד טמאטש "תותליאש ,
 -ליאש,, טרָאװ ןטימ ןָא ךיז טביוה קרּפ
 ןסיוועג ַא ןגעוו (חלאש א טגערפעג) ייאת
 -עד הבושת יד טייג ךָאנרעד ןוא .,ןיד
 "'תותליאש,, ןיא זא ,רעכיז זיא סע .ףיור

 עכלעו ,ןבאגוצ ליפ ךיוא ןאראפ ןענעז
 ערעטעּפש ןופ ןרָאװעג ןבירשעגוצ ןענעז
 בר ןופ טשינ ןעמאטש ייז ןוא םילודג
 רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד .יאחא
 -ענעוו ןיא ןרָאװעג טקורדעג !!תותליאש;
 זיא ךָאנרעד ןוא 1546:1545 רָאי ,עיצ
 ןיא טרופנעריד ןיא ןרָאװעג טקורדעג רע
 תוהגה ןוא שוריּפ ןצרוק א טימ 1768 רָאי
 יבר ןופ '"םולש תליאש,, ןעמָאנ ןטימ
 -עג זיא לָאמ עטצעל סָאד .קיּפ היעשי
 ענליוו ןיא תותליאש רןעד ןרָאװעג טקורד
 קמעה, שוריּפ ןסיורג א טימ 7
 יבר הבישי שאר רענישזָאלָאװ ןופ !'הלאש
 ,(ב"יצנ) ןילרעב הדוהי יבצ ילתפנ

 -ָאדוועסּפ .(1927 --- 1856 םעה דהא
 ןוא רעלעטשטפירש ןשיאערבעה ןופ םינ
 ןריובעג זיא רע ,גרובזניג רשא רעקנעד
 "וא ןיא ,ריווקס טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג

 םעה דחא טָאה טנגוי ןייז ןיא .עניארק
 ,גנואיצרעד עזעיגילער-םורפ א ןעמוקאב
 ךיוא רעטעּפש ןוא ארמג ליפ טנרעלעג
 םיא טָאה רעטָאפ ןייז .םירפס הריקח
 ןא טימ (רָאי 17 וצ) טכאמעג הנותח
 'ר יבר ןשידיסח ןטנאקאב ןופ לקינייא
 ךָאנ דלאב .סאקרעשט ןופ לארשי בקעי
 -עגנָא ךיז םעה דחא טָאה הנותח רעד
 רעכעלטלעוו טימ ןריסערעטניאראפ ןביוה
 רע טָאה רעטעּפש .הלכשה ןוא גנודליב
 רע זיא ָאד ןוא ,סעדָא ןיא טצעזאב ךיז
 יבבוח,, טפאשלעזעג רעד וצ ןענאטשעגוצ

 ןצעזאב וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,"ןויצ
 ןיא ,לארשי ץרא ןיא סעינָאלָאק ףיוא ןדיי
 -עד ןענעז הרבח רעקיזָאד רעד ןופ ץיּפש
 -ןיּפ ָאעל ,רד סעדָא ןיא ןענאטשעג טלָאמ

 26 םאה דחא

 -ָאטיוא,, רושָארב רעד ןופ רבחמ) רעקס

 רעשיאערבעה רעד ןוא (?עיצאּפיסנאמע
 ,םולבנעיליל בייל השמ רעלעטשטפירש
 ןטערטעגסיורא םעה דחא זיא טלָאמעד

 "מה, גנוטייצ רעד ןיִא (1889 רָאי ןיא)

 ליקטרא ןטמיראב ןטשרע ןייז טימ ייץיל

 רעד זיא סָאד טשינ) 'ךרדה וז אל;

 -טיורא קראטש זיא רע ןכלעוו ןיא ,(געוו

 -קארּפ םעד ןופ ןעמרָאפ יד ןגעק ןטערטעג

 ןיא ןעוועג ןענעז ייז יוװ ,ןויצ תביח ןשיט

 "רא ןקיזָאד םעד רעטנוא ,טייצ רענעי

 -רעטנוא לָאמ עטשרע סָאד רע טָאה לקיט

 .""םעה דחא., םינָאדװעסּפ ןייז ןבירשעג

 -נָא ןענעז י''ךרדה וז אל, םעד ןיא ןיוש

 סמעה דחא ןופ תודוסי-טּפיױה יד ןזיוועג

 ןענואוועג טָאה סָאװ ,הטיש עקידרעטעּפש

 ,"םזימעה דחא, ןעמָאנ ןלעיצעּפס םעד

 ,קנאדעג םעד סיורא ָאד טגָאז םעה דחא

 תייחת) דנאל ןופ גנובעלפיוא יד זא

 יו רעירפ ןעמוקרָאפ טשינ ןָאק ('יץראה

 עשידיי סָאד ןבעלפיוא טשינ טצװ ןעמ

 -םיוא עקיטסייג יד ,(המואה תיחת) קלָאפ
 -לעוו ,ןדיי יד ןופ רעצרעה יד ןופ גנובעל

 "ייטשראפ ןרָאװעג לאנָאיצאנ ןענעז עכ

 טָאה י'ךרדה וז אל, לקיטרא סָאד .טרענ

 -אנ עטנעגילעטניא עלא ןיא ןפורעגסיורא
 םעד דנאלסור ןיא ןזיירק עשידיי-לאנָאיצ

 -עד טָאה 'םעה דחא,,/ .ןעזפיוא ןטסערג

 -עג"-ןשזָאל עמייהעג יד טעדנירגעג טלָאמ

 -טימ עריא סָאװ ,''השמ ינב,, טפאשלעז

 םידיסח יד ןייז טלָאזעג ןבָאה רעדילג

 עטקעוועגפיוא יד ןופ רעטיירּפשראפ ןוא

 ןופ טסייג ןיא ןלאעדיא עשידיי-לאנָאיצאנ

 םעה דחא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .םעה דחא

 "'תרוכ,, ןלאנרושז יד ןיא ןקורד ןביוהעגנָא

 ערעסערג ןוא ערענעלק ענייז "!סדרּפ,, ןוא

 "בלבש הרות,, ,"םירוריּפ) ןעלקיטרא

 ןובשח,, ,!'להאב םדאה,, ,!םעהו םינהכה,

 ןבָאה עכלעו (ערעדנא ןוא 'ישפנה

 ןסיורג ןברָאװרעד ךעלרעהפיואמוא םיא
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 ןופ רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש סלא םור
 ןיא .גנוגעוואב רעשידיי-לאנָאיצאנ רעד
 םעה דחא טָאה 1892 ןוא 1891 ןרָאי יד

 ןייק סעזייר ייווצ עטשרע ענייז טכאמעג

 ןויִצ יבבוח יד ןופ חילש סלא לארשי ץרא
 "קע ןיוש טלָאמעד יד טכוזאב טָאה רע ןוא

 "וצ ןוא ,סעינָאלָאק עשידיי עדנריטסיז

 טכעלטנפעראפ רע טָאה קידנעמוקקיר

 ןוא !ילארשי-ץראמ תמא,, ןעלקיטרא ענייז

 -סיורא ףראש זיא רע עכלעוו ןיא ,ערעדנא

 געק תונעט עשיטקארּפ טימ ןטערטעג

 ךיוא .סעינָאלָאק יד ןציטש ןופ ןפוא םעד

 םעה דחא זיא ןעלקיטרא עקיזָאד יד ןיא

 -עג-טּפיוה ענייז וצ ןעמוקעגקירוצ רדסכ

 גנובעלפיוא) "חורה תיחת., ןגעוו ןעקנאד

 ןייא ןוא ,(קלָאפ ןופ טסייג ןלאנָאיצאנ ןופ

 -ליש רעד טימ םעה דחא טקידנע לקיטרא

 לתוכ יד טכוזאב טָאה רע יו גנורעד

 ;טכארטעג ךיז ייב טָאה רע ןוא יברעמה

 ןעמוק ,בורח טרעוו סע ןעוו ,דנאל א,

 הימחנ ןוא ארזע יו רעזיילרעד עכלעזא

 רעבָא ,ףיוא קירוצ דנאל סָאד ןעיונ ןוא

 "רעד זיא 1905 רָאי ןיא .'"?ןעיובפיוא סע

 -כָאנ ,(דנאב רעטשרע) ייםיכרד תשרּפ לע,

 רעדנעב ערעטייוו יד ןענישרעד ןענעז רע

 1897 רָאי ןיא .""םיכרד תשרּפ לע,, ןופ

 -ערבעה םעד טעדנירגעג םעה דחא טָאה

 -לעוו ןוא ,1903 רָאי ןזיב טריגאדער טָאה

 ,סולפנייא ןלאסָאלָאק א טאהעג טָאה רעכ

 ןטשרע םעד טנפעעג טָאה לצרעה .רד ןעוו

 -סיורא םעה דחא זיא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 "ירק עפראש טימ ייחלשה ,, ןיא ןטערטעג

 טלעטשעגנגייקטנא םיא טָאה ןוא ,םזינ

 - -סייג, םענעפורעג-יוזא ,סמעה דחא ,ןייז
 ,"םזינויצ ןקיט ."ץרא זא טלאה סָאװ

 218 םעה דחא

 סָאד ןזעל טשינ לָאמניק טעװ לארשי

 ,(םידוהיה תלאש) י'ןדיי יד ןופ םעלבָארּפ.
 טייהרעמ רעסיורג רעייז ןיא ןלעװ סָאװ
 לארשי ץרא רָאנ ,תולג ןיא ןביילבראפ ןזומ

 "םוטנדיי ןופ םעלבָארּפ , סָאד ןזעל ןָאק

 ץרא ןיא ןפאש ךרוד ,(תודהיה תלאש)
 ןקיטסייגג) ''ינחור זכרמ, םעד לארשי
 -ָאאצאנ םעד טימ טפוו סָאװ ,(רעטנעצ
 -יאערבעה רעטלקיװטנא ןוא טסייג ןלאנ
 יד ףיוא סולפנייא ןא ןבָאה רוטלוק רעש
 רָאי ןיא .,טלעװ רעצנאג רעד ןיא ןדיי

 ןיא טצעזאב ךיז םעה דחא טָאה 8
 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל
 -יוו עמריפ-ייט רעד ןופ רעטלאווראפ יד
 םעה דחא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .,יקצָאס
 -עגפיוא זיא רע ;קיניײװ רעייז ןבירשעג
 טימ "יחלשה,, ןיא (1910 רָאי ןיא) ןטערט
 סָאװ "םיפיעסה יתש לע, לקיטרא ןייז
 ןשיװצ עיניל-דיישפא ןא ךרודא טריפ

 -אב רעד ןגעק םוטנדיי ןוא םוטנטסירק
 -ללכ-םרָאפער עשידיי לייט ןופ גנוגעוו

 ערָאיפעטנָאמ דָאלק) דנאלגנע ןיא רעוט
 ןקינייראפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ (ערעדנא ןוא

 ,םוטנטסירק ןוא םוטנדיי סָאד ןָאק רעוו ,בורח טרעוו סע ןעוו קלָאפ א

 "-ץרא טכוזאב לָאמאכאנ רע טָאה 1912 |
 . ןופ גנולמאז יד לָאמ ןטשרע םוצ ןעניש

  ןעמָאנ םעד טימ ןעלקיטרא סמעה דחא

 רָאי ןיא

 לקיטרא ןייז טכעלטנפעראפ ןוא לארשי
 -למ -טלעוו רעד ןופ טייצ יד ."ילכה-ךס,

 .ראפ םעה דחא טָאה ,1918-1914 המח
 ךיוא טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא טכארב !

 -לאב יד ןטייבראסיוא םוצ ןפלָאהעגטימ |
 טָאה 1922 רָאי ןיא .עיצאראלקעדדרופ

 לארשי ץרא ןיא טצעזאב ךיז םעה דחא רע ןכלעוו ,"חלשה,, לאנרושז שדוח ןשיא

 ףיוא טניואוועג טָאה רע ואוו ביבא לת ןיא

 ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא סָאװ ,סאג רעד

 ןיא ."םעה דחא בוחר,, ןעמָאנ ןייז טימ

 ןוא טיירגעגוצ םעה דחא טָאה לארשי ץוא

 ווירב ענייז ןופ גנולמאז א ןבעגעגסיורא |
 ךיוא טָאה רע .ןענָאזרעּפ ענעדישראפ וצ . "ויצ ןשיטילָאּפ םעד ןגעק ןעלקיטרא עשיט

 ןייז ךָאנ ןענישרעד) תונורכז ןבירשעג

 -נעב ,י"תומשר,, רעכיבלמאז יד ןיא טיוט

 ןברָאטשעג זיא םעה דחא ,(6 ןוא 5 רעד
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 ,1927 רָאי ראונאי ןט2 םעד ביבא-לת ןיא
 זיא י"הטיש , ןייז ןוא םעה דחא ןגעוו ---
 סע רעבָא .ליפ רעייז ןרָאװעג ןבירשעג

 ןגעוו סרָאלק סָאװטע ןגָאז וצ רעווש זיא
 הטיש סמעה דחא זיא ןיימעגלא ןיא ,םעד
 "םזילאעדיא ןשיטקארּפ,, ןיא ןענאטשאב
 -קארּפ גנוניישרעד עדעי טכארטאב סָאװ

 ןוא ןלאעדיא ריא טיול ךיוא רעבָא שיט
 טכארטאב עיצאנ עדעי .טרעװ ןשיטע
 טָאה סָאװ ,םואודיווידניא ןא סלא םעה דחא
 (''המואה חור, םעד) טסייג עלעיצעּפס ןייז
 ןוא ןטפאשנעגייא עלעיצעּפס ענייז ןוא
 לרוג םעד ןעמיטשאב ייז סָאװ ,ןעגנֹוגיינ
 טָאה קנאדעג ןקיזָאד םעד ,עיצאנ רעד ןופ
 לאמכארק ןמחנ ייב ןעמונעג םעה דחא
 דחא רעבָא ,י"ןמזה יכובנ הרומ,, ןייז ןיא
 ןוא רעפראש טלקיווטנא םיא טָאה םעה
 רעד זא ,ןזיוועגנָא טָאה ןוא רעכעלטייד
 זיא קלָאפ ןשידיי ןופ טסייג רעלאנָאיצאנ
 ,(טלחומ קדצ) טייקיטכערעג עטולָאסבא יד

 רעקיזָאד רעד סיורא טערט סרעדנוזאב
 "טסייג רעלאנָאיצאנ רעד ןגעוו קנאדעג
 סמעה דחא ןיא םוטנדיי ןופ טפאשנגייא
 ,"םיפיעסה יתש לע, לקיטרא ןטנַאמרעד
 סָאװ טייצ רעד ןיא זא ,טגָאז םעה דחא
 ןבעל ןופ ליצ םעד טעז םוטנטסירק סָאד

 -לצנייא ןדעי ןופ הלואג יד ןעניפעג ןיא
 האור תודהיה תרות, זיא ,שטנעמ םענ
 יכ ,יטרּפה שיאה לש ותלואגב אל התרטמ
 תירחאבו ,הלחת םעה לש ותומלתשהב םא

 רמולכ ,ולוכ ישונאה ןימה לש --- םימיה

 תישחומ הנומת ול ןיאש יצובק גשומ

 ליצ ריא טעז םוטנדיי סָאד ן'יתלבגומו

 םענלצנייא ןופ הלואג רעד ןיא טשינ

 -לָאפראפ רעד ןיא טשרעוצ רָאנ ,שטנעמ

 ןופ ךָאנרעד ןוא קלָאפ ןצנאג ןופ גנומָאק

 א טסייה סָאד ,טייהשטנעמ רעצנאג רעד

 -ליפ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ףירגאב-ץובק

 סָאו .(טלאטשעג עטצענערגאב ,עראב

 טָאה םזינויצ ןופ עיידיא רעד טגנאלאבנא

 ןָאק לארשי ץרא זא ,ןטלאהעג םעה דחא
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 ליפ יד ןופ עגארפ-ןדיי יד ןזעל טשינ

 ןיא ןביילבראפ ןזומ סָאװ ,ןדיי ןענָאילימ
 סָאד ןזעל ןָאק יז רָאנ ,רעדנעל -תולג יד
 טרָאד ןָאק סע ,"םוטנעדיי ןופ םעלבָארּפ
 ,רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןרעװ ןפאשעג

 ואוו ,י"ינחור זכרמ,, רענעפורעג:יוזא רעד

 יד ןוא רוטלוק יד ןרעוו טגעלפעג ןלָאז סע

 -עה רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןלאעדיא

 "אב עסיורג א -- .ךארּפש רעשיאערב

 רעד ראפ טאהעג םעה דחא טָאה גנוטייד

 -בעה םענרעדָאמ םעד ןופ גנורעסעבסיוא

 םעד ןפאשעג טָאה רע .ליטס ןשיאער

 ןוא ליטס-ךארּפש ןשיאערבעה ןטסרָאלק

 שיאערבעה ףיוא ןָאק ןעמ יװ ,ןזיוועג
 "ףאפ יד ןקירדסיוא תוצילמ ןָא ןוא רָאלק
 ןיא טָאה םעה דחא .ןקנאדעג ענעדיש
 ןייא רָאנ ןבירשעג ךארּפש רעשידיי רעד
 "רוי; לאנרושז ןיא ,לקיטרא ןקיצנייא

 לקיטרא רעד .(7 רעמונ ןיא ,1899 רָאי)

 "נוא ןוא י!רָאטקאדער םוצ ווירב,, א זיא

 דחא;) '"ם--ד--א, זיא ןבירשעגרעט

 ,גנוניימ ןייז סיורא טרָאד טגָאז רע .(''םעה

 יד טרָאד רע טפור יוזא) !!ןָאגראשז,, זא

 ןיילא ןדיי יד ראפ זיא (ךארּפש עשידיי

 דעבָא ,סנעגייא רעייז טשינ ,רעייט טשינ

 ןיא רעכיב עכעלצונ ןביירש ףראד ןעמ

 ןומה םעד ןעיצרעד וצ ידכ ייןָאגראשז,,

 ערעדנא ןייק טשינ טייטשראפ סָאװ ,םע

 רעד וצ גנואאב עוויטאגענ ןייז .ךארּפש

 ךיױא םעה דחא טָאה ךארּפש רעשידיי

 -לה ביר,, לקיטרא ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא

 ס'מעה דחא -- .(1910 ייחלשה,,) ""תונוש
 "עז שיַאערבעה ןיא ןעלקיטרא טלמאזעג

 ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןענ
 סָאד .לָאמ עכעלטע 'ייםיכרד תשרּפ לע;

 לת ןיא ןענישרעד ייז ןענעז לָאמ עטצעל

 ןענישרעד ןענעז םעד ץוחא ,1945 ,ביבא

 תורגא,, ווירב סמעה דחא 1923 ןילרעב ןיא

 ןענעז קרעו סמעה דחא לייט .'"םעה דחא

 ףיוא גנוצעזרעביא ןיא ךיוא ןענישרעד
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 -גא ןוא שיזיוצנארפ ,שטייד ,שילגנע
 ךארּפש רעשידיי רעד ןיא .ןכארּפש ערעד

 -מאז א גנוצעזרעביא ןיא ןענישרעד זיא
 אשראוו) 'ןטפירש עטלייוורעדסיוא, גנול
 יװ ,םירמאמ ייר א ןטלאהטנא סָאװו ,(0
 ,"תורח ךותב תודבע, ,י"שפנה ןובשח;,
 .ערעדנא ןוא יילוחו שדוק ,

 טסייוװ רעװ ,סנייאה עדֹוי ימ רהא
 רעד ןופ ףוס םוצ שיאערבעה ןיא דיל
 ןוא ןגארפ ןופ טייטשאב ,חסּפ לש הדגה

 דחא :זיא עגארפ עטשרע יד .סרעפטנע
 רעד ןוא !?טסייו רעוו ,סנייא ,עדויימ
 ןיא טָאג זיא סנַײא ,, זיא ףיורעד רעפטנע
 טייג ךָאנרעד .יידרע רעד ףיוא ןוא למיה
 רעוו ייווצ ,עדוי ימ םינש, עגארפ יד
 ייוצ, :זיא רעפטנע רעד ןוא '' טסייוו
 ןגארפ יד ןעייג יוזא .''תוחול יד ןענעז

 "עגנָא טרעװ סע ,ןציירד לָאצ רעד זיב
 ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא זא ,ןזיוו
 -סירק יד ייב ךיירקנארפ ןוא דנאלשטייד

 ןעמ סָאװ ,דיל שינייטאל א ןעוועג ןט
 -ניק עכעלטסירק יד טימ טנרעלעג טָאה
 ךיז טָאה דיל סָאד ןוא ,ןלוש יד ןיא רעד

 ךיווק ,והימ קיד, טימ ןביוהעגנָא ךיוא
 זיא רעװו ,רימ גָאז 2 סונא טסע
 זיא סנייא,, טייג רעפטנע רעד ןוא ,( סנייא
 ייב ןענעז דיל ןשינייטאל םעד ןיא .!!טָאג
 ןטנעמעלע ןאראפ ןלָאצ עקידרעטייוו יד
 זיא סע .עיגילער רעכעלטסירק רעד ןופ

 ףעקיזָאד רעד זא ,ןרָאװעג ןזיוואב ךיוא
 ןענעז "עדוי ימ דחא , ןופ רעדיל טרָאס

 ןוא שיזיוצנארפ ,שטייד ןיא ךיוא ןעוועג

 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 ןיא שילגנע

 ןעוועג ןיוש וליפא טלָאמעד ןענעז סע ןוא

 ,דיל םעד ןופ ןעגנומאכָאנ ,סעידָאראּפ

 -דוא רעשרָאפ-ראלקלָאפ רעשיליוּפ רעד

 םעד רעביא ןעגנושרָאפ ענייז ןיא אלעשז

 טָאה רעקלעפ עשיוואלס יד ןופ ראלקלָאפ

 רעשיליוּפ רעד ןיא ךיוא זא ,ןזיװעגכָאנ
 -עלוש ךעלטסירק אזא ןעוועג זיא ךארפש

 222 היזחא--עדוי ימ דחא

 יגָאו) ''* ןדעי טסעי ָאט ָאצ ,זדעיװָאּפ , דיל
 "פג טָאה ןעמ סָאװ ,( סנייא זיא סָאװ

 סע ,ןלוש עשיליוּפ עטלא יד ןיא טנרעל
 סע ןעמעוו ןופ רעוו ןגָאז וצ רעווש זיא
 ,ךיל ןסיזָאד םוצ םרָאפ יד ןעמונעג טָאה
 "צג ןדיי ייב טרעוו עדוי ימ דחא רעד ---
 "צמ עלציצעּפס טימ טכאנייב חפּפ ןעגנוז
 ,סעידָאל

 ,?םזיאעטָאנָאמ, עז םשח ת|דחא

 טייצ רעד ןיא הדוהי דנאל ןופ ךלמ זחא
 "עג טָאה זחא .שדקמה תיב ןטשרע ןופ

 -- 120 ןרָאי יד ןיא רעפעגמוא טקניק
 ,גנונעכערטייצ רעכילנייוועג רעד ראפ 5

 טלייצרעד טרעוו זחא ןופ םישעמ יד ןגעוו/

 ךיוא יוװ) זייט לטיּפאק 'ב םיכלמ רפס ןיא
 טרעוו טרָאד .(היעשי ןוא םימיה ירבד ןיא
 ןיא טריפעגנייא טָאה זחא זא ,ןבעגעגנָא

 יירענידנצעג יד םילשורי ןוא הדוהי דנאל
 יד ןיא עטכעלש סָאד ,, ןָאטעג טָאה ןוא
 יד ןבָאה טייצ ןייז ןיא ,"טָאג ןופ ןגיוא
 ןופ ןוא (םירפא) לארשי דנאל ןופ םיכלמ

 דנאל ןגעק המחלמ א ןביוהעגנָא םרא דנאל
 "ילימ ןטימ ןעמוקעגוצ ןענעז ןֹוא הדוהי
 -געוועג ךיז טָאה זחא ,םילשורי זיב רעט
 ךלמ םעד רסאלפ תלגת וצ ףליה ךָאנ טעד
 -עג הדוהי זיא ןָא טלָאמעד ןופ .רושא ןופ
 ןעמָאנ רעד :רושא ןופ קיגנעהּפא ןרָאװ
 יד ןיא טנַאמרעד ךיוא טרעוו זחא ןופ
 טסײה רע .,רושא ןופ ןטפירש-לקעלפ

 ,"זחאוהי,, טסייה סָאד ,''וז-אח-אי,, טרָאד
 רעבירעד זא ,גנוניימ א ןאראפ זיא סע ןוא
 זחא רָאנ ןפורעג םיא ךיינת ןיא ןעמ טָאה
 -נצעג םעד ףיוא ןענָאמרעד וצ טשינ ידכ
 ןיא -- .(והי) טָאג ןופ ןעמָאנ םעד רעניד
 -תואיבנ ןופ לייט א סיוא טלאפ טייצ ןייז
 ,איבנה היעשי ןופ ןגָאז

 ייווצ טנָאמרעד ןרעוו ךיינת ןיא ,היזחַא
 ןטשרע ןופ ןטייצ יד ןופ םיכלמ ששידיי

 "יא .חיזחא ןעמָאנ ןטיִמ שדקמה תיב
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 רעד :באחא ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רענ
 דנאל ןיא ךלמ ןעוועג זיא היזחא רעקיזָאד

 ןױַָאי יד ןיא רעפעגמוא (םירפא) לארשי
 -טייצ רעכילגייוועג רעד ראפ 854 -- 3

 -רעד סע יו --- טייצ ןייז ןיא .גנונכער
 'א לטיּפאק 'ב םיכלמ רפס רעד טלייצ
 ןעוועג דרומ באומ ךלמ עשימ טָאה --
 ןוא ,לארשי דנאל ןופ טפאשרעה רעד ןיא/

 -מיראב רעד סע טמאטש טייצ רענעי ןופ

 ,."באומ ךלמ עשימ ןופ ןייטש , רעט
 רָאנ טשרעהעג טָאה גינעק רעקיזָאד רעד
 -ייוצ רעד .,ןברָאטשעג זיא ןוא רָאי ןייא
 דנאל ןיא ךלמ ןעוועג זיא היזחא רעט
 םרוהי ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא ןֹוא הדוהי
 .לארשי ךלמ באחא ןופ םעדייא ןא ןוא

 ,רָאי ןייא רָאנ טגיניקעג טָאה רע ךיוא
 -עג זיא רע ןעוו ןרָאװעג טיוטעג זיא ןוא
 םרוהי רעגָאװש ןייז ייב ךוזאב ןיא ןעוו
 "ולָאװער-ץאלאּפ רעד תעב ,לארשי ךלמ
 -עג טָאה רעכלעוו ,ישמנ ןב אוהי ןופ עיצ
 םירוּפס יד .באחא ןופ רעדניק עלא טיוט
 טכארבעג ןרעוו םיכלמ עקיזָאד עדייב ןגעוו

 ,'ב םיכלמ רפס ןיא

 ןבעגוצסיורא טפאשלעזעג א ףסאיהא
 -.טײצ עשידיי ךיוא ןוא עשיאערבעה

 -ראוו ןיא טעדנירגעג ;רעכיב ןוא ןטפירש
 -סולג באז ,ןאלּפאק רזעלא ךרוד 1893 עש
 ןטָארטעגוצ ריא וצ זיא ךָאנרעד ןוא ,ןיק
 -לעזעג ףסאיחא יד  רודגיבא ןב ךיוא
 -ץדנא ןשיווצ ןבעגעגסיורא טָאה טפאש
 -טאנָאמ ןשיאערבעה םעד ךיוא ןכאז ער
 טפירשנכָאו יד ,"חלשה, לאנרושז
 ,(ןאמשירפ דוד ןופ עיצקאדער) י'רודח;,
 ,"דוי רעד, לאנרושזנכָאװ ןשידיי םעד
 -ימאפ עשידיי יד, לאנרושז-טאנָאמ םעד
 .שירארעטיל ןכעלרעי םעד ןוא !?עיל
 ,"ףסאיחא חול, ןכעלטפאשנסיוו

 ןיא טנָאמרעד ,איבנ ינולישה היחא
 טבעלעג ןא"י לטיּפאק 'א םיכלמ רפס

 -עג ןוא ,ךלמה המלש ןופ ןטייצ יד ןיא

 224 ץעמיחא--ףסאיזזא

 "עי ןיא .הליש טָאטש רעד ןופ טמאטש
 טלָאװעג טבנ ןב םעברי טָאה טייצ רענ

 רעד ןוא .ךלמה המלש ןיא ןייז דרומ
 םעברי גידנעפערט ינולישה היחא איבנ
 זא ,טרעלקרעד םיא רע טָאה געװ ןיא
 "ןופצ ןיא םיטבש 10 יד ןסיײרּפא לָאז רע
 -גירג ןוא לארשי-ץרא ןופ לייט-לטימ ןוא
 טָאה םעברי .הכולמ ערעדנוזאב א ןד
 סכלמה המלש ךָאנ ןוא ,טגלָאפעג םיא
 יד ןסירעגּפא ךעלקריו רע טָאה ,טיוט
 -שי תוכלמ ,, יד טעדנירגעג ןוא םיטבש 0
 -טּפוה רעד טימ (םירפא רעדָא) ?ילאר
 םימיה ירבד רפס ןיא .םכש ןיא טָאטש

 היחא זא ,טגָאזעג טרעוו 'ט לטיּפאק 'ב
 רעד ןגעוו רפס א ןבירשעג טָאה ינולישה
 םעברי ןוא ךלמה המלש ןופ טפאשרעה

 ,טבנ ןב

 ןיא בונ טָאטש רעד ןיא ןהכ ךלמיחא
 םעד בילוצ .,ךלמה דוד ןופ טייצ רעד
 ,דוד טימ ןטלאהעג טָאה ךלמיחא סָאװ
 טָאה ,ןלואש ראפ ןפָאלטנא זיא רע ןעוו

 לאומש) ןטױט טזָאלעג ןכלמיחא לואש
 -עד ןענעז ךלמיחא טימ ןעמאזוצ ,(אי'כ יא
 ערעדנא יד ךיוא ןרָאװעג טיוטעג טלָאמ
 םירוּפס עלא יד .בונ טָאטש רעד ןיא םינהכ

 יד ןופ גנושימניירא רעד ןגעוו ךיינת ןיא
 ץרא ןופ םינינע עשיטילָאּפ יד ןיא םינהכ
 ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא זא ,ןזייוו ,לארשי

 -ַאֹּפ עסיורג א ךיוא טליּפשעג םינהכ יד
 ךיז ןגעלפ ייז ןוא ןדיי ייב עלָאר עשיטיל

 -עי רעדָא םעד ןופ טייז רעד ףיוא ןלעטש

 .רעשרעה םענ

 ןופ ןעמָאנ לאיטלפ ןב ץעמיזחַא
 ,רעביירש-קינָארכ ןוא רבחמ-םיטויּפ א
 רע .טרעדנוהרָאי ןט11 ןיא עילאטיא ןיא
 ןוא ,1017 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 רעשינעילאטיא רעד ןיא טניואוועג
 רע טָאה 1054 רָאי ןיא .אירָא טָאטש
 סָאװ ,"ןיסחויה רפס,/ ךוב א טסאפראפ
 ;די"בתכ ןיא טייצ עגנאל א ןגעלעג זיא
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 סע טָאה רעיוביינ ףארגָאילביב רעד

 ןטייוצ ןיא 1895 רָאי ןיא ןבעגעגסיורא
 -ארק שיאושזד לאווידעמ,, ןופ דנאב

 -לאלטימ ןופ סקינָארק עשידיי) ייטלקינ

 ךיוא) ייןיסחויח רפס,, ןקיזָאד ןיא .(רעט
 ('"ץעמיחא תליגמ,, ןעמָאנ ןטימ טנאקאב

 ןופ עטכישעג יד ץעמיחא טניירשאב
 יתמא עדייזירעטלע-רעטלע ןא סנייז

 ןיא עילאטיא ןיא טכבעלעג טָאה סָאװ
 -רעד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטפ ןופ טימ רעד
 ףעלקינײא ןוא רעדניק ענייז ןופ ךָאנ
 טינ ייברעד .רוד ,סעצעמיחא ,ןייז וצ זיב

 -גיא ענעדישראפ רעביא ךיוא ץעמיזחַא
 סָאװ ,םיגחנמ ןוא סעדנעגעל עטנאסערעט
 ןדיי ןופ ןבעל ןופ דליב א זדנוא ןבעג

 רפס,, ןיא ,ןטייצ ענעי ןיא עילאטיא ןיא
 ןגעו טליצרעד ךיוא טרעוו ?ףיסחויה

 -שייץרא ןכוזאב ןֹרָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןדיי
 "עצסיוא ףיוא טלעג ןריפטימ ןוא לאר
 רפס , ןופ .,םילשורי ןיא ןדיי יד ןטלאה
 יו ריואוועג ךיוא רימ ןרעוו י!ןיסחויח
 "עג ןיא הלבק ערעל עמייהעג יד יוזא

 ףךרוד (דאדגאב) לבב ןופ ןרָאוװעג טכארב
 "אב ךיז טָאה סָאװ ןרהחא יבר ןסיוועג א
 "?ןיסחויה רפס/, רעד .עילאטיא ןיא טצעז
 -סיהה תורפס, ןיא ןענישרעד ךיוא זיא
 ןופ (1922 עשראוו) ייתילארשיה הירוט

 ,אנהכ םהרבא

 -וצ רָאי טנזיוט 2 רעביא טימ ,רקיחַא
 ןיא רעקלעפ ענעדישראפ ייב זיא קיר

 יװ (ערעדנא ןוא רעעמארא )עיזארעדָאפ
 -מורא רעמיור ןוא ןכירג טלא יד ייב ךיוא
 ןאמ ןגולק א ןגעו עדנעגעל א ןעגנאגעג

 סָאװ ,רקיהא ןעמָאנ ןטימ רושא דנאל ןיא
 -ןס גינעק םייב ץעוי-לעב א ןעוועג זיא

 "עג טָאה רקיחא רעקיזָאד רעד .בירח
 ןעמָאנ ןטימ ,ןוזפיטש ַא וצ ,ןוז ַא טָאה
 בע טסיה רעטרע לייט ןיא) ןַאדַאנ

 םעד לסיבַא טנַאמרעד סָאד ןוא ,-ןאמַא;;

 ,("רתסא תליגמ,, רעד ןופ "ןמה,, ןעמָאנ

 -עק ןיא טריפעגנייוַא טָאה רע ןעמעוו

 226 רקיחא

 טױרטרַאפנָא םיא טָאה ןוא ףףיוה ןכילגינ
 "עג רעבָא ןיא ןאדאנ .תומכח ענייז עלַא
 טָאה רע ןוא ,שטנעמ רעטכעלש א ןעוו
 -ָאפ ןייז זא ,גינעק םעד רַאפ טרסמרַאפ
 רעד .ןטיוט גינעק םעד ליוו ,רקיחא ,רעט
 -יחא ןטיוט ןסייהעג ףיורעד טָאה גינעק
 לוצינ רקיחא זיא הלובחת א ךרוד .ןרק
 ריואוועג גינעק רעד זיא ךָאנרעד .ןרָאװעג
 -לַאפ ַא ןעוועג זיא הריטמ יד זא ,ןרָאװעג
 טכַאמעג ןרקיחא רעבירעד טָאה רע ,עש
 זיא טלָאמעד .ץעוי-לעב ןייז רַאפ קירוצ
 ןופ גינעק םעד ןשיווצ ךוסכס א ןעוועג

 רקיחא .רושא ןופ גינעק םעד ןוא םירצמ

 טימ טָאה ןוא ,םירצמ ןייק ןרָאפעג זיא
 עלַא ףףיױא טרעפטנעגפָא המכח  ןייז

 גינעק ןשיטּפיגע ןופ ןשינעטער ןוא ןגַארפ
 ןיא סָאלש א ןעיוב ןעק ןעמ יוזא יוו)
 טכַאמעג טָאה רע ןוא (המודכו טפול רעד
 ײיברעד .,רעדנעל ייווצ יד ןשיווצ םולש
 לימ ןבעגעגנָא עדנעגעל רעד ןיא ןרעוו
 רקיחא סָאװ ,המכח ירבד ןוא רעטרעוו

 "עז רעטרעװכירּפש יד ןוא ,טגָאזעג טָאה
 ןוא ך"נת ןופ ילשמ רפס םוצ ךעלנע ןענ
 .אריס ןב רפס ןופ רעטרעוװ יד וצ ךיוא
 -יורג סלַא טנאמרעד טרעוו רקיחא ---
 -יכא) ןכירג עטלַא יד ייב ןיוש םכח דעס
 ןיא טכַארבעג ךיוא טרעו רע .(סַאירָאק
 -ָאֹּפֲא ?םינורחא םיּבותכ,י עשידיי יד
 "רעד סָאװ ,היכוט רפס םעד ןיא (ןפירק
 א ןעװעג זיא רע זא ,םיא ןגעוו טלייצ

 רעטרעװכירּפש יד .ילתפנ טכש ןופ דיי

 -רוק ַא טימ זיב ןענעז רקיחא ןקיזָאד ןֹופ

 רָאנ טנַאקַאב ןעװעג קירוצ טייצ רעצ

 "ייצרעד עקידרעטעּפש ןופ טנורג ןפיוא

 "ַארַא ,שיריס יוװ ,ןכַארּפש ליפ ןיא ןעגנול

 "ור ,שינעמור ,שינעמרַא ,שיקרעט ,שיב
 -עג טצעורעביא עלַא ןענעז סָאװ ,שיס

 ןשיכירג ןטלַא ןַא ןופ ךעלנײשרַאװ ,ןרָאװ

 -ראפ זדנוא רַאפ זיא רעכלעוו ,טסקעט

 רעצרוק ַא טימ טשרע .ןעגנַאגעג ןריול

 -ָארגסיױא יד ןיא ןעמ טָאה קירוצ טייצ
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 ,(םירצמ ןיא) "עניטנַאפעלע,, ןיא ןעגנוב
 ןדיי ןופ ווירב ןענופעג טָאה ןעמ ואוו
 םעד ךרעל טניואוועג טרָאד ןבָאה סָאװ
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט5
 -ַארַא ףיוא ןענופעג ךיוא ,גנונכערטייצ
 לטיט םעד טימ ךוב ַא ןופ רעקיטש שימ
 ריהמו םימכח רפס המׂש רקיחא ילתמ,,
 -יחַא ןופ םילשמ יד) "ןדנ הרבל םכח יז

 רעקיפיולעג ןוא רעגולק ַא ,ןעמָאנ ןייז רק
 ןייז טנרעלעג ייז טָאה סָאװ ,רעביירש
 -עג לייט ןליוו םעלַא םעד ןופ .(ןדנ ןוז

 "טלַא ןַא זיא רקיחא זא ,ןבָאה עטנרעל
 ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא סָאװ רפס שידיי
 ןופ ףוט םוצ טייצ רעד ןיא דיי ַא ךרוד

 -יולג רעבָא ערעדנַא .שדקמה תיב ןטשרע

 ןרָאװעג ןבירשעג טשינ זיא סָאד זַא ,ןב
 ענעי ןופ םענייא ךרוד רָאנ ,דיי ַא ךרוד
 .ליפ ױװַא ןרעוו סָאװ םימכח עשיאעמַארַא

 "םדק ימכח!) ך"נת ןיא טנַאמרעד
 ןליוו לייט .(המודכו "עדרדו לכלכ ןמיה,,

 רקיחַא ןשיווצ ךיילגרַאפ ַא ןעניפעג ךיוא
 ןופ גנוטיידַאב יד .בויא רפס םעד ןוא
 רעד רַאפ סיורג רעייז זיא רקיחא רפס
 ---.םירפס-ך"נת עטצעל יד ןופ גנושרָאפ
 -עג ןבעגעגסױרַא זיא "רקיחא,, רפס רעד
 ,ג"ּפרת ןילעי םעוניבא ךרוד ןרָאװ

 -ַאק) 'ב לאומש רפס ןיא לֿפותיחַא
 טלייצרעד טרעוװו (ערעדנַא ןוא ו"ט לטיּפ
 ץעוי-לעב ַא טָאהעג טָאה ךלמה דוד זַא

 הלג טָאטש רעד ןופ לפתיחַא ןעמָאנ ןטימ
 ןיא ףרָאד שיכַארַא ןַא סע זיא טנייה)
 טשינ ,ַאלַאשד טעב, ,לארשי-ץרא
 זיא לקינייא ןייז ,(םחל תיב ןופ טייוו טשינ
 שבא ןעוו ,בייוו סדוד ,עבש תב ןעוועג
 רעטָאפ ןייז ןיא ןעוועג דרומ טָאה םול

 -נָא רעד ןרָאװעג לפתיזחַא זיא ,ךלמה דוד
 -עג םיא טָאה ןוא םולשבא ןופ רעגנעה
 המחלמ יד ןריפ וצ יוזא יו תוצע ןבעג
 טשינ םיא טָאה םולשבא רעבָא .ןדוד ןגעק

 יזא ןלפתיחא טָאה סָאד .טגלָאפעג
 וצ קעװַא זיא רע זא ,ןסָארדרַאפ קרַאטש

 228 עורווטחא---לפותיחא

 ךיז טָאה רע) ?תמיו קנחיו, םיײהַא ךיז

 ,ןברָאטשעג זיא רע ןוא טקיטשרעד ןיילַא

 ."היובא ןב עשילא, עז רחא

 טלעװ רעשידמול רעד ןיא םינ|רחַא
 -גייא םישרפמ יד ןוא םיקסוּפ יד ןרעוו
 "עג ןבָאה סָאװ ,"םינושאר,, ןיא טליײטעג
 -חא,, ןוא ,ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא טבעל
 .רעטעּפש טבעלעג ןבָאה סָאװ .,"םינור

 -לעוו ןיא ,יונעג ןגָאז וצ רעווש זיא סע

 עכָאּפע יד ךיז טקידנע סע טייצ רעכ
 ןֶא ךיז ןביוה סע ןוא "םינושאר, יד ןופ

 "נָא טרעװ ךעלנייועג ,?םינורחַא ,, יד
 טימ ךיז ןקידנע םינושאר יד זא ,ןעמונעג

 -רָאי ןט13 ןיא תופסות ילעב עטצעל יד
 רעד ךיוא זא ,ןגָאז לייט רעבָא ;טרעדנוה
 וראק ףסוי יבר ,ךורע ןחלש ןופ רבחמ
 יד וצ טרעהעג ,(טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא)

 ןעמונעגנָא זיא ןײמעגלַא ןיא .םינושאר
 -חא יד ןגָאז סע יו טביילב הכלה יד זא
 יד סָאװ ןעזעג ךיוא ןבָאה ייז לייוו ,םינור
 -עג ייז ןבָאה אמתסמ ןוא ,ןגָאז םינושאר
 ,שרעדנַא ןענעקסּפ וצ םימעט גונעג טַאה

 ,(עיסרעפ) סרּפ ןיא גינעק שןרושחא
 ך"נת ןיא רוּפיס םעד ןיא טכַארבעג
 -יגמ רעקיזָאד רעד ןיא ,"רתסא תליגמ,

 טָאה שורושחא זא ,טלייצרעד טרעוו הל
 -ידמ 127 רעביא ,ידמו סרּפ ןיא טגיניקעג
 רעד טיול ,ןבעגעג טָאה שורושחא ,תונ
 ררוצ,, םעד ןמה רעטסינימ ןייז ןופ הצע
 ןקיליטרַאפ וצ לעפאב םעד .,"םידוהיה
 קנַאד ַא רָאנ ,רדא ןט14 םעד ןדיי עלַא
 רתסא ןוא יכדרמ ןופ ןעגנואימאב יד
 םעד ןפורעגקירוצ שורושחא טָאה הכלמה

 -ַאב ןבָאה ןדיי יד ,טרעקרַאפ ןוא ,לעפַאב
 ןייז וצ םקונ ךיז שינעביולרעד יד ןעמוק

 ןופ קנעדנָא םוצ .םיאנוש ערעייז ןיא
 רעד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סנ ןקיזָאד
 עכעלטּפַאשנסיװ יד --- .םירוּפ בוט-םוי

 -יימ ערעייז ןיא קלוחמ ןענעז רעשרָאפ
 ןשיסרעּפ-טלַא ןכלעוו ,םעד ןגעוו ןעגונ
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 םעד טימ טניימ רתסא תליגמ יד גינעק
 טרעו ןיימעגלא ןיא .שורושחא טרָאװ
 ןעמ טניימ סָאד א ,גנוניימ יד ןעמונעגנָא
 ויא רעכלעוו) גינעק ןשיסרעּפ-טלַא םעד

 "ירג יד ןגעק המהלמ ןייז טימ טסואווַאב

 -טנַא עטצעל יד טיול .םעסקרעסק (ןכ

 ןטפירש עשיסרעּפ-טלַא יד ןופ ןעגנוקעד
 ףיוא ןסייחעג םעסקרעסק גינעק רעד טָאה
 זיא סָאד ,"אשראיאשכ,, שיטרעּפ-טלַא

 טסייה 'י רתסא תליגמ ןיא) שורושחא

 ןיא -- .(ו ַא ןָא "שרשחא , ךיוא רע
 ןגעוו ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד
 עכלעוו ןיא ,סעדנעגעל ליפ שורושחא

 סלַא טריזירעטקַארַאכ טרעו שורושחא

 רעשירַאנ רענזירּפַאק ַא ,"שפיט ךלמ;,;
 ןַא םיא ףיא טָאה רעדעי סָאװ .,גינעק

 -ושהא טרעוו רעכלעזַא סלַא .סולפנייא
 -גאקאב יד ןיא טלעטשעגרַאפ ךיוא שור

 ןגָארט סָאװ ,ןליּפש-םירוּפ עשידיי עט

 סָאװ ןוא "ליּפש-שורושחא ,, ןעמָאנ םעד
 ןיא ןדיי ייב ןריפסיוא טגעלפעג טָאה ןעמ
 ןט19 ןוא ןט18 ןופ ףיולרַאפ ןיא םירוּפ

 עג, ןיא רעּפיש קחצי .רד ,טרעדנוהרָאי
 ןוא טסנוק-רטָאעט ןשידיי ןופ טטכיש
 זא .ןָא טזייוו (1925 עשרַאוו ?עמַארד

 ליּפש-שורושחא עשידי עטשרע יד

 - רעגיצּפייל ןיא) ןַארַאפ זיא די-בתכ ןיא
 . ןוא

 רע |
 ,1697 רָאי ןופ (קעטָאילביב-טָאטש
 -שורושחַא לכיב עטקורדעג עטשרע סָאד

 םתרוזטחא

 . -ײמ רעד טיול ,1714 רָאי ןופ זיא ליּפש
 ןענַאטשטנַא ליּפש יד זיא רעּפיש ןופ גנונ

 רעשילגנע ןַא ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 רָאי ןיא שטייד ןיא טצעזרעביא עמארד
0, 

 ,ריי רעקיבייא רעד ,שורושחא
 ןַארַאפ זיא טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא

 ירצונה ושי טָאה ןעמ ןעוו זא ,עדנעגעל ַא

 -ןרי ןיא דיי א טָאה ,טיוט םוצ טריפעג

 -יילאב םיא שורושחא ןעמָאנ ןטימ םילש
 םיא טלָאמעד לָאז ירצונה ושי .טקיד
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 רעד טעװ ףָארטש א סלַא זא ,טגָאזעג ןבָאה
 ןיא , זיב קיבײא ןבעל שורושחַא רעקיזָאד
 -נַאװ ןָא טלָאמעד ןופ ."ןטייצ עטצעל יד
 שֹורושחַא "דיי רעקיביא רעד, טרעד
 -עג ןיוש ךיז טָאה רע .טלעוו רעד רעביא
 םיא טמענ טוט ןייק רעבָא ןטיוט טלָאװ
 ָארכ עכעלטסירק ערעטלע יד ןיא .טשינ
 יװ ,סעדנעגעל טלייצרעד ןרעוו סעקינ
 ןעזעג ןײלַא טָאה חלג רענעי רעדָא רעד

 לָאמ עטשרע סָאד -- .דיי ןקיבײא םעד

 יא, ןופ עדנעגעל יד ןעמ טניפעג

 טנעמוקָאד ןשינײטַאל ַא ןיא "דיי ןקיב
 "םוראירָאטסיה סערָאלּפ,, 1235 רָאי ןופ

 רעכלעו ,(עטכישעג רעד ןופ ןעמולכ)

 -וקָאד ןטייוצ ַא ןיא טנָאמרעד טרעוו
 1250 רָאי ןופ "ראיַאמ ַאירָאטסיה,, טנעמ
 -אמ חלג ןשיזיוצנַארפ ַא ךרוד ןבירשעג

 ךָאנ טמוק שורושחא ןעמָאנ רעד .סואעט
 טרעװ ןָא טלָאמעד ןופ .רָאפ טשינ ָאד
 -רעד "דיי ןקיבײא,, ןופ עדנעגעל יד ןיוש
 טשרע .רעכיב עכעלטסירק ליפ ןיא טנָאמ

 רעשטייד רעד ןיא זיא 1602 רָאי ןיא
 ןגעוו לכיב-סקלָאפ ַא ןענישרעד ךַארּפש
 ןיוש טרעוו טרָאד ןוא "דיי ןקיניײא,, םעד
 ?רעװסַאחַא; ןעמָאנ ןייז ןבעגעגנָא

 ןרָאװעג זיא עדנעגעל יד .(שורושחא)
 -טסירק עלא ןשיװצ טעמכ טיירּפשראפ
 טסייה ןשטייד יד ייב .רעקלעפ עכעל

 -ַאֹּפ יד ייב ,"דיי רעקיבייא רעד;

 טסייה ןוװַאלס ללכב ןוא ןכעטש ןוא ןקַאיל
 דיי רעקיבײיא) ?דישז ינשטעיוו, רע
 ףיאושזד, רע טסייה ןזיוצנַארפ יד ייב

 -לעב ןיא ,(דיי רעדנעשזדנָאלב) "טנארע

 ןוא ,םעדעקַאל קאזיא, רע טסייה עיג

 טרָאװ ןופ טמַאטש סָאד זא ןעניימ לייט

 םיא טפערט ןעמ ,?"טייקיבײא,, ,"םדק,,

 -ַאפ .ןעמענ ענעדישרַאפ ערעדנַא רעטנוא

 עדנעגעל עצנַאג יד זַא ,גנוניימ א ןַאר

 "על רעשידניא ןַא ךָאנ טכַאמעגכָאנ זיא

 ןכלעוו ,אלאדניפ ןסיוועג ַא ןופ עדנעג
 -רַאפ טָאה ַאהדוב איבנ רעשידניא רעד
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 -צעל יד ןיא זיב ןבעל לָאז רע זא ןטלָאש
 טסנוק עשירעלָאמ יד ךיוא .ןטייצ עט

 ןקיבײא , םעד טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה !
 םיא ןגעוו ןַארַאפ ןענעז סע ןוא "דיי
 ,ערעדנַא ןוא ךַאבליױק ןופ רעדליב-טסנוק
 -יל ןבירשעג ךיוא םיא ןגעוו טָאה ןעמ
 .ןעגנולייצרעד ןוא רעד

 -עה ,(1904 -- 1852) רזעלא סַאלמַא
 טָאה סַאלטַא -- .רעטנרעלעג רעשיאערב
 טעברַא רעשירעלעטשטפירש  ןייז ןיא
 -יטירק ןוא תודמול סיורג ןזיװעגסױרַא
 טעברַאעגטימ טָאה רע .תופירח רעש

 ,רעכיבלמאז עשיאערבעה עטנַאקַאב ןיא
 -עגסורַא ךיוא ןוא ,"הנשה,, ,"ףיסאה.,
 "םרכה, ךוכלמַאז םענעגייא ןַא ןבעג

 רעכיבלמַאז עלַא יד ןיא ,(1886 רָאי ןיא)
 -טפַאשנסיװ:שירָאטסיה ןבירשעג רע טָאה
 ענעדישרַאפ רעביא ןעגנולדנַאהּפָא עכעל
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןכָאּפע

 טמַאטש טרָאװ עקיזָאד סָאד םויאעטַא
 -ַאב יד ןוא ,ךַארּפש רעשיכירג רעד ןופ

 ?טיײקיזָאלטַאג; ןיא ןופרעד גנוטייד

 ןַארַאפ טשינ זיא סע זא ,ןטלַאה סָאד
 עשידיי יד .טלעװ רעד ףיוא טָאג ןייק
 "'שרע רעד .םזיאעטַא ןגעק זיא עיגילער
 -ידיי רעד ןופ הנומא ירקע יד ןופ רעט
 םשה תואיצמ,, יד זיא עיגילער רעש
 טָאג ַא ןַארַאפ זיא סע זא ןביולג רעד
 עטלַא יד ןיא ןיוש .,טלעװ רעד ףיוא
 -עג ,סיוא טזייוו ,ןענעז ך"נת ןופ ןטייצ
 -עטַא ןופ רעגנעהנָא ןדיי ןשיווצ ןעוו
 ןיא ןופרעד ןרוּפש ןעניפג רימ .םזיא
 ,י לטיּפַאק םילהת לשמל יװ ,ך"נת
 לכ םיהלא ןיא ,שרדי לב ופא הבגכ עשר.
 -טסבלעז ןייז טימ עשר רעד) "ויתומיזמ
 -עג ענייז עלַא ןיא טכַארט טייקסיורג
 (טָאג ןייק ָאד טשינ זיא סע זא ,ןעקנאד
 רעטעּפש .רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא
 רַאפ זיא ארמג רעד ןופ ןטייצ יד ןיא
 רעלעיצעפס רעד ןענַאטשטנַא םזיאעטַא

 22 ןעטַא---סָאלטַא

 ןיא ןעעקייל) "רקיעב רפוכ,, ןימרעט

 יד ןַארַאפ זיא םזיאעטַא ןגייק .(דוסי
 זַא ,ט'י הבר תישארב שרדמ ןיא עלעטש

 עצנַאג יד טכַארטַאב טָאה וניבא םהרבא
 -עטכיולַאב) "תקלוד הריב. ַא יו טלעוו
 -את. טגָאזעג טָאה רע ןוא (ץַאלַאּפ םענ
 -געמ זיא יצ) "?גיהנמ אלב וז הריב רמ
 טשינ טָאה ץַאלַאּפ רעקיזָאד רעד זא ,ךעל
 -יבה לעב ןוילע ץיצה דימ,, ,(?רעריפ ןייק

 רעמיטנגייא םעד ןעזרעד רע טָאה) "הר
 ןיא ןיוש זא ,טזייו סָאד .(ץַאלַאּפ ןופ
 ןיא ןעמוקעגסיוא זיא שרדמ ןופ ןטייצ יד
 עשיטסיאעטַא ןפמעקַאב וצ םוטנחיי
 זא ןטלאהעג ןבָאה סָאװ .,ןעגנומערטש

 ןײלַא ךיז ןופ טריגער טרעװ טלעװ יד
 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא .גיהנמ ַא ןָא
 בר) רעטלַאלטימ ןיא עיפָאזָאליפ רעשידיי
 ,לוריבג ןבא המלש יבר ,ןואג הידעס

 (ערעדנא ןוא םבמר .תובבלה תובוח
 -קע) "םשה תואיצמ,, ןופ רקיע רעד זיא
 -עג טדערעגמורַא ליפ (טָאג ןופ ץנעטסיז
 ןבָאה ןפָאזָאליפ עשידיי עלַא יד ןוא ןרָאװ
 ןגעק ןזייװַאב ןעגנערב וצ טימַאב ךיז

 ,םזיאעטַא

 -יכירג רעטלַא רעד ןופ ןעמָאנ ןעטַָא
 טליּפשעג טָאה סָאװ ,טָאטשטּפױה רעש
 ןופ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג יד
 ארמג רעד ןיא .עיצַאזיליוויצ ןוא רוטלוק
 ןפורעגנָא טָאטש יד טרעו שרדמ ןוא

 ""סנותא,, ךיוא יוװ ייאנותא., ןעמָאנ ןטימ
 -נרעלעג ןוא ןּפָאזָאליפ עשיכירג לייט ןוא
 "וכב ארמג רעד ןיא ןפורעגנָא ןרעוו עט
 ןופ עטלַא יד) "אנותא יבד יבס,, 'ח תור

 -אלפ רעקירָאטסיה רעשידיי רעד .(ןעטָא
 ,?רעמיטרעטלַא , ןייז ןיא טלייצרעד סויוו
 ןופ ןטייצ יד ןיא ןבָאה ןדיי יד ןעוו זא
 -רעה יד ןפרָאװעגּפָארַא םיאנומשח יד
 "רעד ןוא םיכלמ עשיריס יד ןופ טפַאש

 -נעטשטסבלעז סלַא לארשי-ץרא טרעלק |

 -רענַא ןעטַא טָאה הכולמ עשידיי עקיד

 ןעניפעג רימ .הכולמ עשידיי יד טנעק
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 ןופ םירחוס זא ,סויווַאלפ ןבלעז םייב

 -ץרא ןיא ןעלדנַאה ןעמוק ןגעלפ ןעטַא
 -לעוו ,עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ,לארשי
 ,טרעדניהרָאי ןט1 ןיא טסעלעג טָאה רעכ
 וצ תוחילש, ךוב ןייז ןיא טלייצרעד
 ןיא טניואוועג ןבָאה ןדיי זא ,"סויאק
 -ַארגסיוא יד ןיא .םירחוס סלַא ןעטַא
 טכַאמעג סנטצעל טָאה ןעמ סָאװ ןעגנוב

 -צמ עשידיי ןעניפעג ןעמ טָאה ןעטא ןיא
 תובצמ ידףיוא .ןטייצ עטלַא ןופ תוב
 יו הרונמ א ןופ דליב סָאד ןַארַאפ זיא
 רעשיכירג רעד ןיא ןטפירשפיוא יד ךיוא
 "השמ ןוא אלָאדָאעט ןעור ָאד,, :ךַארּפש

 ,סעטנָאעל ןוא בקעי ןעור ָאד , ךיוא יװ
 -- ,אעראזעצ ןופ בקעי ןופ ךעלקינייא
 -לעוו ,ןעטַא טָאטש רעקיטציא רעד ןיא
 -נעכירג ןופ טָאטש-ץנעדיזער יד זיא עכ
 "ידרפס 1929 ןיא טניואוועג ןבָאה ,דנַאל

 1000 רעביא ןופ לָאצ רעד ןיא ןדיי עש

 עשיזנכשא 1000 ייב ךיוא יו ,תושפנ
 טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי
 ןכאפ ענעדיײשרַאפ טימ ךיוא ןוא רחסמ
 ןיא טנָאמרעד ןעטַא טרעוו ,טגָאזעג יו --
 'ח תורוכב ןיא .שרדמ ןוא ארמג רעד
 ס'השעמ עטנַאקאב יד טלייצרעד ןרעוו
 "לעוו) היגנח ןב עשוהי יבר אנת רעד יו
 ןופ ןברוח ןכָאנ דלַאב טבעלעג טָאה רעכ
 םיחוכיוו טריפעג טָאה (שדקמה תיב ןט2

 ,עטלַא יד) ?אנותא יבד יבס,, יד טימ
 יז טָאה רע ןוא (ןעטַא ןופ עגולק רעדָא

 ןענעז םיחוכיו יד .ןעוועג חצנמ רדסכ
 שרדמ ןיא ןשינעטער סקלָאפ טרָאס ַא

 "םייוגב יתבר,, קוסּפ םעד ףיוא הבר הכיא

 ןגעו תוישעמ-סקלָאפ טלייצרעד ןרעוו
 םילשורי ןופ רעדניק סָאװ טפַאשגולק רעד
 טָאטש עטנרעלעג ַאזַא ןיא ןזיוװַאב ןבָאה
 .ןעטַא יו

 עטכישעג רעד ןיא ,ןעננוצעורעביא
 -רעביא ןבָאה רוטלוק רעשידיי רעד ןופ
 סָאװ ,םירפס עשידיי ייס -- ,ןעגנוצעז
 ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז
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 ןכַארּפש ערעדנא ןופ רעכיב ייס ,ןכַארּפש
 ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז סָאװ
 ַא טליּפשעג -- ,שידיי ןיא שיאערבעה
 וצ רעוש זיא סע .עלָאר עסיורג רעייז
 ןופ ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא יצ  ןגָאז

 ףעגנוצעזרעביא טַאהעג ןדיי ןבָאה ך"נת
 טרעװ סָאװ) גנוניימ ַא וליפא ןַארַאפ
 ןופ שרפמ ַאזַא ךרוד רַאגָאז טגָאזעגסיױרַא
 סָאד זַא ,(ארזע ןבא םהרבא יבר יו ך"נת

 טשינ ןרָאװעג ןבירשעג זיא "בויא,, רפס
 ךַארּפש רעדנַא ןא ןיא רָאנ שיאערבעה ןיא
 סָאד רעבָא .ןרָאװעג טצעזרעביא זיא ןוא

 ןטייצ יד ןיא ,הרעשה ןַא יו רעמ טשינ זיא
 -יורג רעייז ַא טָאה שדקמה תיב ןט2 ןופ
 -בדיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ עלָאר עס

 טָאהעג טײהשטנעמ רעד ןופ ןוא םוט
 סָאװ ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עשינירג יד

 -גיגַאטּפעס, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא
 גנוצעזרעביאה "םיעבשה םוגרת, ,"אט

 "געגעל רעד טיול לייוו ,(ןָאזרעּפ 70 ןופ
 רעד ןיא ךיוא טנָאמרעד טרעוװ סָאװ) עד

 "עג טכַאמעג גנוצעזרעביא יד זיא (ארמג |

 ןָא טלָאמעד ןופ .םימכח 70 ךרוד ןרָאװ
 רעטפָא ןדיי ייב ןעגנוצעזרעביא יד ןרעוו
 ןיא טקנוּפ ןטסכעה רעייז ןכיירגרעד ןוא
 -עדלָאג, רעד ןיא לעיצעּפס ,רעטלַאלטימ
 -יפ עשידיי עסיורג יד ןופ ?עכָאּפע רענ
 ןוא ןט12 ,ןט11 ןיא עינַאּפש ןיא ןפָאזָאל
 .רעטעּפש ךיוא ןוא טרעדנוהרָאי ןט3
 *יטכיוו טצעזרעביא רָאנ טשינ טָאה ןעמ
 עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיפָאזָאליפ עק
 "ערבעה ףיוא ןכַארּפש ערעדנַא ןופ םירפס
 רעצעזרעביא סלַא ןענעז טמירַאב) שיא
 עילימַאפ רעד ןופ עטנרעלעג יד ןעוועג
 עשידיי רָאנ ,(ערעדנַא ןוא "ןובת ןבא;;
 ןופ טצעזרעביא ךיוא ןבָאה עטנרעלעג
 קרעװ עכעלטפַאשנסיו ךס ַא שיבַארַא

 ןבָאה ןוא ךַארּפש רעשינײטַאל רעד ףיוא

 -רךַאפ וצ טקריועגטימ ליפ םורַא ױזַא

 עּפָארייא ןיא ןטפַאשנסיוו יד ןטיירּפש

 -לַאלטימ ןופ ןטייצ ערעטסניפ יד ןיא
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 ענעי ןגעוו קרעװ קיטכיוו רעייז א .רעט
 -עגסיורא טָאה ןעגנוצעזרעביא עשידיי
 "גרעלעג רעשידיי רעד שטייד ףיוא ןבעג
 השמ רָאסעּפָארּפ ףַארגָאילביב רעט

 -ערבעה יד,, ןעמָאנ ןטימ רעדיינשנייטש

 רעטלַאלטימ ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיא
 "רעב) ?רעשטעמלָאד סלַא ןדיי יד ןוא
 ,טייצ רערעינ רעד ןיא -- .(1892 ןיל

 רעד ןיא ,הלכשה רעד ןופ עכַאּפע רעד ןיא
 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ

 "עג רעדיוו ןדיי ייב ןעגנוצעזרעביא ןבָאה
 -טנַא רעד ראפ גנוטיײדַאב עסיורג ַא טַאה
 -עזרעביא יד .,רוטלוק רעד ןופ גנולקיוו
 השמ ךרוד שטייד ףיוא ך"נת ןופ גנוצ
 -יל ןופ ןעגנוצעזרעביא יד ,ןָאסלעדנעמ

 ןרעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשירַארעט

 ןענעז שיאערבעה ןיא ןכַארּפש ערעדנַא ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ןגעוו-סגנודניברַאפ יד ןרָאװעג
 : לא ץנעגעלעטיא עשידיי יד טריפעג
 שירוצ .לוא חבד גרובשערפ ןיא הר ס * / -כיוז סרעדנוזַאב ַא .רוטלוק רעכעלטלעוו
 ןשיװצ ןוא הבישי עסיורג ַא טעדנירגעג  -ןעביא יד טַאהעג ןבָאה גנוטײדַאב עקיט

 . ןרָאװעג

  צטסטלע יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא

 טכַאמעג ןענעז סָאװ ןעגנוצעז

 ןענעז ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעכיב

 "רָאי ןט16 ןוא ןט15 ןיא) ןעגנוצעזרעביא

 םירוזחמ ,רודס ,ך"נת יו

 -רָאפ רעד .רעכיב עכעלטלעוו ןופ ךיוא

 -ָאלָאליפ עשידיי, לַאנרושז ןיא) "ןרעב
 (1924 עשרַאװ ,2 ןוא 1 טפעה ,"עיג

 רעטשרע רעד ןיא ןיוש זא ףיוא טזייוו

 -עג ןענעז טרעדנוהרָאי ןט15 ןופ טפלעה

 רעד ןיא ןעגנוצעזרעביא טײרּפשרַאפ ןעוו

 ,רעכיב עכעלטלעוו ןופ ךַארּפש רעשידיי

 .רעביא לייט רעטסערג רעד ,ןענַאמָאר
 ףיוא ןכַארּפש ערעדנַא ןופ ןעגנוצעז

 -צעל טשרע ןרָאװעג טכַאמעג זיא שידיי
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 -עגלַא ןיא ,.טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא סנט
 ןעגנוצעזרעביא יד ןדיי ייב ןליּפש ןיימ

 "נַא ייב יו עלָאר ערעסערג דנטיײדַאב ַא
 ךיז ןעניפעג ןדיי ליוו ,רעקלעפ ערעד

 -רעביא יד ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןשיווצ
 רעקיצנייא רעד סנטסיימ ןענעז ןעגנוצעז
 ,ךיז ןענעקַאב רעקיטייזנגעק ןופ געוו

 גרובשערפ ןיא בר םלושמ ָארניא
 -רָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןעמָאנ ןייז טימ טנַאקַאב ,טרעדנוה
 -ַאג ןיא ןריובעג ;?ָארגיא םלושמ וניבר;
 סלַא .שטַאשטוב טָאטש רעד ןיא ,עיציל
 -סיט ןיא בר ןרָאװעג רע זיא ןַאמרעגנוי

 הנותח טָאה רע יו םעדכָאנ דלַאב ,ץינעמ

 קחצי יבר ןופ רעטכָאט רעד טימ טַאהעג
 רע טָאה ָאד .(בר רעגרובמַאה) ץיוורוח
 זיא טרָאד ןופ .הבישי עסיורג א טריפעג

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא 1794 רָאי ןיא רע
 טָאה רע ואוו

 -ידרעטעּפש ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז
 -עג רע זיא גרובשערּפ ןיא .םינבר עק
 טייצ ַא טשרע .1801 רָאי ןיא ןברָאטש
 םלושמ ונבר ןופ טיוט םעד ךָאנ רעטעּפש

 "פס ענייז ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ארגיא ,םירפס עזעיגילער ןופ טשרעוצ (טרעדנוה

 = . יבר ךרוד)
 -עג טרעװ סע ואוו "רצאה תיב יננא, יי * הי 5 !רוחב והילא
 -רעביא טרעװ ,עיּפַארנָאיב ןייז טכַאהב 5 = ,ירקי ןב הסוי
 יצ תבש ןופ טסַאפעג טָאה רע זא ןבעגעג .ןוטַארעטיל רעשידיי-טלַא רעד ןופ רעש
 זיא ןוא טלעג טַאהעג טנייפ טָאה .תבש ןופ ךירטיד, גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא ףיטש

 ארגיא; ןוא "תובושתו תולאש ,

 רפס ןיא --- ,םילוּפלּפ עפרַאש

 םידימלת ענייז ,םורפ רעייז ללכב ןעוועג

 ַאסיל ןיא בר ,בקעי יבר ןעוועג ןענעז

 יכדרמ יבר ןוא (''תוביתנ ןופ רבחמ)

 ,טענַאב

 .רעגייא, עז רניא

 ןענעכייצַאב וצ "דיא , טרָאװ סָאד ריא
 רעטרעװ יד ךיוא ןופרעד ןוא דיי א

 ,רעטייוו יוזא ןוא ?םוטנדייי ,?שידיי;

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןבירשעג טרעוו
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 ןוא "דו ,?ריא, ףעמרָאפ יירד ןיא
 -יימא טמאטש 'ידיא,, םרָאפ יד .,!'דיי;

 ןרָאװעג זיא יז ןוא ןדיי עשיווטיל ןופ ןטס
 ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ייר א ךרוד טצונאב

 .עשראוו ןיא "טנייה,,) עקירימא ןוא ןליוּפ
 "לאנרושז-ןגרָאמ,, ,!גָאט,, ,!"סטרעוװרָאפ ,

 םרָאפ יד .עקירעמא ןיא ערעדנא ןוא

 עטסיימ יד ןיא ןרָאװעג טצונאב זיא י'דויא

 בױהנָא ןיא ןעגנוטייצ ןוא רעכיב עשידיי

 לייט ךרוד ךיוא ןוא טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ

 -ראוו ןיא ??טנעמָאמ,,) ןעגנוטייצ ערעסערג

 -עג "דיי, םרָאפ יד .(ערעדנא ןוא עש

 -ָאטרָא רעשידיי רעטסעיינ רעד וצ טרעה

 -ןטאר ןיא טצונאב טרעוװ ןוא עיפארג

 ייר א ןיא ךיוא יו דנאלסור ןופ דנאבראפ

 -נעל ערעדנא ןיא רעכיב ןוא ןעגנוטייצ

 ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא יז .רעד

 טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי םעד

 יד ןצונאב רימ .ענליוו ןיא (?יָאװיי;)
 -ייש א טָאה סָאװ ץלא ןוא ,םרָאפ "דיי;

 (המודכו םוטנדיי ,שידיי ,ןדיי) וצרעד תוכ

 ."י, באטשכוב םייב ןבעג רימ ןלעוו

 1631 -- 1555 לֹאומׁש ,סלעדיא
 טנאקאב ,ארמג רעד ןופ שרפמ ןוא בר

 יד ןיא סָאװ ,"?א"שרהמ,, ןעמָאנ ןטימ

 ברה ונרומ,, רעטרעוו יד ןופ תובת ישאר
 ,לדייא רעגיווש ןייז ךָאנ ,"שלדיא לאומש

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,א"שרהמ רעד

 -עג רע טָאה ןאמרעגנוי סלא ןיוש .,ןזיוּפ

 א ןזױּפ טָאטשסטרובעג ןייז ןיא טריפ

 רָאי 20 ןופ ףיולראפ ןיא הבישי עסיורג

 -סיוא טָאה הבישי יד ,(1605 זיב 1585 ןופ)

 עכייר א ,לדייא רעגיווש ןייז ןטלאהעג
 ןרָאװעג אי"שרחמ רעד זיא 1605 ןיא ,יורפ

 ןרָאװעג רע זיא 1614 ןיא ,םלעכ ןיא בר

 טרָאד ןופ ,ןילבול ןיא הבישי שאר ןוא בר

 ןוא ,ןיטקיט טָאטש רעד ןיא קעווא רע זיא
 ןילָאװ ןיא בר ןרָאװעג רע זיא ףוס םוצ

 -סוא טָאטש רעטמיראב טלָאמעד רעד ןיא

 238 ?אומשט סלעדיא

 רע טָאה ָאד ךיוא ןוא (גָאוטסָא) הארט

 רע זיא ָאד ,הבישי עסיורג א טגיילראפ

 ---(1631) בייצש רָאי ,ולסכ 'ה ןברָאטשעג

 טלעוװ רעשידיי רעד ןיא םור ןסיורג ןייז

 ךרוד ןברָאװרעד ךיז א"שרהמ רעד טָאה

 "יח, ןעמָאנ ןטימ ארמג ףיוא רפס ןייז

 ןוא םישוריּפ ןענעז סָאד, יתוכלה ישוד

 רעד ןופ לייט-הכלה רעד וצ ןעגנוקרעמאב

 ןענעז סָאװ ''תודגא ישודיח , ןֹוא ,ארמג

 רעד ןיא 'י'תודגא , יד וצ ןעגנוקרעמאב

 -עג ןענעז םירפס ייווצ עקיזָאד יד .ארמג |

 םייב ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד ןרָאװעג טקורד

 ךָאנרעד ןוא ,(ס''ש רָאי ןבעל א"שרהמ

 -רהמ רעד ,לָאמ ליפ רעייז תורמג יד טימ
 םעד סיוא טדיימ םישודיח ענייז ןיא איש

 ןיא ןיילא טביירש רע ןוא ,לוּפלּפ ןופ געוו

 אעיצמ אבב ארמג רעד ףיוא רפס ןייז

 לש לוּפלּפ, ןענעז ךעלטעשפ יד זא ה"ּפ

 -סוּפ) ''תמאה ןמ םדאה תא דירטמה לבה

 םעד קעװא ןריפ סָאװ ךעלעטשּפ עט

 א"שרהמ ןופ רפס רעד ,(תמא ןופ שטנעמ

 ןיא םידמול יד ךרוד ןרָאװעג טנרעלעג זיא

 ןרָאװעג טנכעראפ זיא רע ןוא ,תורוד ליפ

 רעד זא יוזא ,רעקיניזפראש רעייז א סלא

 רעד ןיא ןיא יילּפעק-א'שרהמ,, ןעמָאנ

 ףיוא ןרָאװעג טצונאב ךארּפש רעשידיי

 רפס ןיא ,ּפָאק ןטוג א טָאה סָאװ םענייא

 עטנאקאב ןאראפ ךיוא ןענעז א"שרהמ

 רעד ןיא ןרעוו עכלעוו ,רעטרע ערעווש

 ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טלעוו רעשידמול

 א"שרהמ רעד .י"ןאי'שרהמ ערעווש יד,

 ןוא ,חרוא סינכמ רעסיורג א ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא זיוה ןייז ןופ ריט רעד ףיוא

 ןילי אל ץוחב,, קוסּפ רעד ןבירשעגפיוא

 ןסיורד ןיא) "?חתפא םיחרואל יתותלד ,רג

 -יימ .רעדמערפ ןייק ןקיטכענ טשינ טעוו

 (טסעג עדמערפ ראפ ךיא ןפע ןריט ענ

 זיא הארטסוא ןיא א"שרהמ ןופ זיוה סָאד

 רעד ;1889 רָאי ןיא ןרָאװעג טנערבענּפָא
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 "ראפ זיא טפירשפיוא רעד טימ ןייטש

 ,ןבילב

 -קיומ יבצ םהרבא ןַאסלעדיא
 -נעל א .(1927 --- 1882) רעקירָאטסיה

 ןיא) דנאלשטייד ןיא ןזח ןעוועג טייצ ערעג

 טצעזאב ךיז 1906 רָאי ןיא ,(גרובסנגער

 יד טאהעג טָאה רע ואוו ,םילשורי ןיא

 ןופ קיזומ יד ןרידוטש וצ טייקכעלגעמ

 קעוא רעהכָאנ .ןדיי עשילאטנעירָא יד

 -ָארּפ ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עקירעמא ןייק
 ןיא עטכישעג-קיזומ רעשידיי ןופ רָאסעפ

 -לדיא .ינעטיסניס ןיא ראנימעס-רעניבאר

 רצוא, קרעװ יד טכילטנפעראפ טָאה ןָאס

 -גה תודלות, ךיוא ןוא יילארשי תוניגנ

 ןופ עטכישעג רעד ןגעוו 'תירבעה הניג

 ,קיזומ רעשידיי רעד

 םעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד םבויא
 ןופ דלעה םעד ןופ ךיוַא ןוא רפס ךיינת

 בויא רפס ןופ טאלהניא רעד ."בויא רפס,,

 ןיא טבעלעג טָאה סע :רעדנגלָאפ זיא

 ,רעקיצראהטוג א ,בויא ןאמ א ץוע דנאל

 וצרעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןאמ רעמורפ

 ,רעדניק ךס א טאהעג ךיוא טָאה ןוא ךייר

 ראפ טהנעטעג טָאה למיה ןיא ןטש רעד

 ,םורפ יוזא בויא זיא רעבידעד זא ,טָאג
 ןייק טשינ טָאה רע ,טוג םיא טייג סע לייוו

 -קעווא םיא ייב ןעמ לָאז םיוק רעבָא ,ןדייל

 ןפאשראפ םיא ןוא ןגעמראפ סָאד ןעמענ

 רעמ ןייז טשינ רע טעוװ ןדייל עכעלנעזרעּפ

 -יא טלָאװעג טָאה טָאג .ןאמ רעמורפ ןייק

 זיא גנוניימ ןייז זא ,ןטש םעד ןגייצרעב

 םיא טָאה רע ןוא ,עקיטכיר ןייק טשינ

 -נָא שינעביולרעד יד ןבעגעג רעבירעד

 טָאה ןטש רעד .ןדייל יילרעלא בויא ןָאטוצ

 ןוא ןגעמראפ סבויא טעטכינראפ טשרעוצ

 נָא ןענעז סע ןעוו .רעדניק ענייז טיוטעג

 םעד ךָאנ רענייא ,םיחילש יד ןעמוקעג

 | תורושב עטכעלש יד טימ בויא וצ ,ןטייווצ

 20 בויא---ןָאסלעדיא

 יד ןוא טעטכינראפ זיא ןגעמראפ ןייז זא
 -ןופ בויא זיא ,ןעמוקעגמוא ןענעז רעדניק
 ןביולג ןייז ייב טסעפ ןבילבעג ןגעווטסעד

 יתאצי םרע,, טרעלקרעד טָאה ןוא טָאג ןיא
 'הו ןתנ 'ה ,המש בושא םױעו ימא ןטבמ
 ןיב טעקאנ) "ךרובמ 'ה םש יהי ,חקל
 בייל סרעטומ ןיימ ןופ ןגנאגעגסיורא ךיא

 טָאה טָאג ,ןעמוקניהא ךיא לעװ טעקאנ ןוא

 ,ןעמונעגוצ קירוצ טָאה טָאג ןוא ןבעגעג

 טשטנעבעג טָאג ןופ ןעמָאנ רעד ןייז לָאז

 רעד טָאה רעבָא ךָאנרעד ,(קיבייא ףיוא

 תערצ טימ טסבלעז ןבויא ןגָאלשעג ןטש

 עסיורג טפאשראפ םהיא טָאה סָאד ןוא

 -עג ןענעז טלָאמעד .,ןדייל עכעלרעּפרעק
 זפילא ,םירבח יירד ענייז םיא וצ ןעמוק

 ןופ רפוצ ןוא חוש ןופ דדלב ,ןמית ןופ

 רעהא זיב --- .ןטסיירט וצ םיא ידכ ,המענ

 רפס ןופ המדקה יד ,גָאלָארּפ רעד זיא

 ייוצ עטשרע יד טמענראפ סָאװ .,בויא

 טביוה לטיּפאק ןטירד ןטימ .ךעלטיּפאק

 ןופ טלאהניא רעכעלטנגייא רעד ןָא ךיז

 ןוא בויא ןשיווצ ןכערּפשעג יד ,ביוא רפס

 עכלעוו ,םירבח יירד עטנַאמרעד ענייז

 -ימ רעד ןגעוו םיא טימ סיוא ךיז ןהנעט

 יסע טמוק ןענאוו ןופ ,עגארפ רעשיפָאזָאל

 רעכלעו ,שטנעמ רעטכערעג א סָאװ
 לָאז ,טקידניזעג טשינרָאג ,ךיז טכאד ,טָאה

 ןָא טביוה לטיּפאק ןטירד ןיא .,ןדייל ןבָאה

 "עג ןייז ןופ גָאט םעד ןטלעש וצ בויא

 סע) 'וב דלוא םוי דבאי , ,ןרעװ ןריוב
 גָאט רעד  ןייגנריולראפ טפראדעג טָאה

 .(ןרעוו ןריובעג טפראדעג בָאה ךיא ןעוו

 זיא טױט רעד זא ,טרעלקרעד רע ןוא

 ,ןבעל סָאד יו םעדנדייל םעד ראפ רעסעב

 ,טיוט ןופ טלעוו רעד ןיא ,טרָאד םירָאװ

 ןופ עדימ יד ןעור) ?חכ יעיגי וחוני,

 סעדער עייר א ןעייג ךָאנרעד ,(טפארק
 ןופ רעדעי ;םירבח עטנָאמרעד סבויא ןופ

 םיא טרעפטנע בויא ןוא עדער א טלאה ייז
 יד ,לָאמ יירד ראפ סע טמוק יוזא ,ּפָא
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 -אק יד ןעמענראפ סרעפטנע ןוא סעדער

 םירבח יד .א"ל זיב 'ד ןופ ךעלטיּפ

 ,ןזייוועצ-פיוא םיא ךיז ןעימאב בויא ןופ

 זא ,עקיטכיר ןייק טשינ זיא הנעט ןייז זא

 א סע ןזיא טדיײל שטנעמ א ביוא תמאב

 םיראו ,טקידניזעג טָאה רע זא ,ןמיס

 ,דניז יד ראפ ףָארטש א רָאנ ןענעז ןדייל

 טדייל רע זא ,ךיז טכאד םענייא סָאװ ,סָאד

 סבויא ןופ גנוניימ רעד טיול ,זיא ,םנחב

 ,קדצי הלאמ שונאה,, לייוו ,שלאפ ,םירבח

 רעד ןעד ןָאק וצ ,'ירבג רהטי והשועמ םא

 -אב ןופ ,טָאג ןופ רעטכערעג ןייז שטנעמ

 אמתסמ .ןפאשאב םיא טָאה סָאװ רעפאש

 ןטסיירט ייז .טקידניזעג שטנעמ רעד טָאה

 קירוצ ךָאנ םיא טעוו טָאג זא ,ייברעד םיא

 "טנע ענייז ןיא ,רעבָא בויא .,ןעניולאב

 טינ ראפ גנוניימ רעייז טרעלקרעד ,סרעפ

 הפינח א ראפ .,ךעלרע טשינ ןוא קיטכיר

 ןיא לעיצעּפס) ןָא טזייו בויא .טָאג וצ

 ,םערָא ןא זיא שטנעמ רעד זא ('ז לטיפאק

 ,שינעפעשאב םעדנרעיוד-ץרוק ,זָאלפליה

 "הלעי אל לואש דרוי ןכ ,ךליו ןנע הלכ.

 יוזא ,טדניוושראפ סָאװ ןקלָאװ רעד יוו)

 . ןופ טנורגּפָא ןיא שטנעמ רעד טדניוושראפ

 ! "ראפ ןוא (קירוצ טשינ טמוק ןוא טוט

 . שינעפעשאב ןקיזָאד םעד טָאג לָאז סָאװ

 טביולג רע .ןדייל ליפ יוזא ןפאשראפ

 ףָארטש א ןענעז ןדייל יד זא טשינ ךיוא

 . עשיו םת, טרעלקרעד רע ןוא ,דניז ראפ

 םעד ךיילגוצ טעטכינראפ טָאג) ייהלכמ אוה -עג ךָאנרעד ןוא תורישע ןייז ןענואוועג

 ןקיזָאד םעד ןיא .(עשר םעד ןוא קידצ

 -עז םירבח ענייז טימ בויא ןשיווצ חוכיו

 -עדליש עראברעדנואוו ןאראפ ךיוא ןענ

 טָאג ןופ טייקיטכעמלא רעד ןגעוו ןעגנור

 -אק ןיא ,שטנעמ ןופ טייקיטשינ רעד ןוא

 רבח רעטרעפ א ךיז טזייוואב ביל לטיּפ

 -רעד טשינ רעירפ זיא רעכלעוו ,בויא ןופ

 ןב אוהילא, זיא סָאד .,ןרָאװעג טנָאמ

 רע ,י'םר החּפשמ,, רעד ןופ "יזובה לאכרב

 242 בויא

 ייס ,םירבח סבויא ןגייק ייס סיורא טערט

 (ז"ל זיב) ךעלטיּפַאק 6 ןיא ,בויא ןגעק

 -עה א ןדייל יד ןבָאה גנוניימ ןייז טיול

 טשינ ייז ןעייטשראפ רימ ןוא ,ןיז ןרעכ

 ערעדנא יד טינ ןעייטשראפ רימ יו טקנוּפ

 -אק יד ןיא .טייקכעלטעג רעד ןופ םישעמ

 ףיוא טערט .א"מ ,'מ ,ט"ל ,חיל ךעלטיּפ

 (טגיוומרוטש ןופ) "הרעסה ןמ,, ןיילא טָאג

 .תונעט ענייז ףיוא ןבויא טרעפטנע ןוא

 "טיּפאק 4 עקיזָאד יד ןופ טלאהניא רעד

 רעד עקידלאוועג יד ןזייו וצ זיא ךעל

 ןוא ,רוטאנ רעכעלטעג רעד ןופ ןעגנונייש

 -פעלטעג רעד ןגעק ןָאק שטנעמ רעד זא

 רע לייו ,ןבָאה טשינ תונעט ןייק טייק

 ןיא .טָאג ןופ ןגעוו יד טשינ טייטשראפ

 ,ןבויא טָאג טגערפ ךעלטיּפַאק עקיזָאד יד

 "אב זיא טלעוװ יד יוזא יו רע טסייוו יצ

 ףיוא ,טייטש טלעװ יד סָאװ ףיוא ,ןפאש

 יד ,םי ןופ ןצינערג יד ךיז ןטלאה סָאװ

 ןצעזעג יד ,טכאנ ןוא גָאט ןופ גנואייטשטנא

 -סנבעל יד ("םימשה תוקח,,)) למיה ןופ

 עקידעבעל עקיזיר ענעדישראפ יד ןופ טרא

 יוזא טקנוּפ .(ןתיול ,תומהב) ןשינעפעשאב

 "נא עלא טשינ ךיוא שטנעמ רעד טסייוו
 ןופ ןייז םעד ןוא ןעגנוניישרעד ערעד

 זיא ב"מ לטיּפאק ןיא .ןדייל סנשטנעמ

 ענייז טימ ןיא רע זא הדומ ךיז בויא

 רעד ,גָאליּפע רעד .טכערעג טשינ תונעט

 קירוצ טָאה בויא זא ,זיא רפס ןופ ףוס

 ןוא גנאל א טבעלעג ןוא רעדניק ןריוב

 ןענעז בויא רפס םעד ףיוא -- .ןבעל טוג

 ןיא רעטרעוװ-הדגא ליפ ןרָאװעג טגָאזעג

 ךיוא זיא סע ןוא ,שרדמ ןוא ארמג רעד

 טעמכ םישוריוּפ ליפ ןרָאװעג ןבירשעג

 םעד ץוחא ןוא ,ךי"נתה ישרפמ עלא ךרוד

 -ּמָא ןוא רעכיב עשיטירק ליפ רעייז ךיוא

 ןופ גנואייטשטנא רעד ןגעוו ןעגנולדנאה

 טלדנאהאב טרעװו ,סנטשרע .רפס ןקיזָאד
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 ןָאזרעּפ אזא טבעלעג טָאה ןעוו ,עגארפ יד

 ןעוועג טּפיוהרעביא רע זיא יצ ,בויא יו

 א יװ רעמ טשינ רפס סָאד זיא יצ ןוא

 -נָא טרעו סע .גנולדנאה עשיטאמארד

 טרעװ ד"יי לאקזחי רפס ןיא זא ,ןזיוועג

 ןווא חנ טימ ןעמאזוצ בויא טנָאמרעד

 ןיוש .םיקידצ עטנאקאב יירד סלא לאינד

 ענעדישראפ ןאראפ ןענעז ארמג רעד ןיא

 לייט .בויא ןופ טייצ רעד ןגעוו ןעגנוניימ

 ,ןטלאה (הטוס ימלשורי) ארמג רעד ןיא

 ןופ ןטייצ יד ןיא טריטסיזקע טָאה רע זא

 ארתב אבב ארמג רעד ןיא .,וניבא םהרבא

 רע זא ,ןעגנוניימ טגָאזעגסיורא .ןרעוו דיי

 השמ ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג טָאה

 ןייא .רעטעּפש ליפ ןוא ךלמה דוד ,ונבר

 ,זיא ו'ט ארתב אבב ארמג רעד ןיא גנוניימ

 לשמ אלא ארבנ אלו היה אל בויא , זא

 א זיא סָאד זא ,גנוניימ יד זיא סָאד ,"היה

 רבחמ רעד ןכלעוו ןיא ,קרעוו שיטַאמארד

 ןיא ןעגנוניימ עסיוועג טקירדעגסיוא טָאה

 דלעה ןשיטסאטנאפ ַא ןופ ןָאזרעּפ רעד

 -עטש רעבלעז רעד ןיא .בויא ןעמָאנ ןטימ

 טכארבעג ראגָאז טרעוו ארמג רעד ןיא על

 ןייק ןעוועג טשינ זיא בויא זא ,גנוניימ א

 ענרעדָאמ יד ךיוא .(הוה םוכעמ) דיי

 ךיז ןשווצ קלוחמ ןענעז רעקטירק-ךיינת

 זיא בויא רפס סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןגעוו

 -כייא עטנרעלעג יד .,ןרָאװעג טסאפראפ

 זיא סָאד זא ,ןטלאה טדלָאטרעב ןוא ןרָאה

 ןטשרע ןראפ ,ירפ רָאג ןרָאװעג ןבירשעג

 ןטלאה ערעדנא ןוא ץערג ;שדקמה תיב

 טשרע ןרָאװעג טסאפראפ ןזיא סָאד זא

 ןבירשעג ןוא ,לבב תולג ןופ ןברוח ןכָאנ

 ןיא טניואועג טָאה סָאװ דיי א סע טָאה
 יד ּפָא ךיז ןלעטש טּפיוהרעביא .,לבב

 -ריוקרעמ םעד .ףיוא רעקיטירק-ךי"ינת

 ,בויא רפס ןופ ךארּפש יד סָאװ ,קראפ ןקיד

 -נא רעבָא יז זיא ,שיאערבעה זיא יז םגה
 יד ןיא ךארּפש עשיאערבעה יד יו שרעד
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 ןבא רעד ןיוש .ךי"ינת ןופ םירפס ערעדנא
 יד טגָאזעגסױרא רעבירעד טָאה ארזע
 זיא בויא רפס רעד זא גנוניימ עטסיירד

 ןוא ,שיאעמארא ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג
 -רעביא עשיאערבעה יד רָאנ ןבָאה רימ
 רעשרָאפ-ך"נת ערעדנא לייט .גנוצעז
 זא ,ןבָאה ןליוו ןוא רעטייוו ךָאנ ןעייג

 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא בויא רפס רעד

 טנעָאנ ןיא סָאװ רעדנעל יד ןופ םענייא

 -עג זיא רבחמ רעד ןוא ,לארשי-ץרא וצ

 ימכח,, ענעי ןופ רָאנ ,דיי ןייק טשינ ןעוו

 ,ך"נת ןיא טנַאמרעד ןרעוו סָאװ ,"םדק

 ןשיטילָאּפ - שינָאלָאעט ןיא אזָאניּפש

 -יימ רעד ייב ךיוא ךיז טלאה "טאטקארט

 טשינ זיא בויא ןופ רבחמ רעד זא גנונ

 לָאז גנוניימ עקיזָאד יד דיי ןייק ןעוועג

 סבויא סָאװ ףיורעד ןציטש ךיוא ךיז

 'ד הכיא ןיא טנָאמרעד טרעו ץוע דנאל
 יד ךיוא .םודא דנאל ןופ לייט א סלא

 זפילא ,סבויא םירבח יירד יד ןופ ןעמענ

 תישארב) שמוח ןיא ןרעוו ,ערעדנא יד ןוא

 ןופ עדנעמאטשּפָא סלא טנָאמרעד (וי'ל

 טזייו גיציה רעשרָאפ-ךיינת רעד .םודא

 "עז בויא רפס ןיא רעדליב ליפ זא ןָא ךיוא

 יד לשמל יו ,םירצמ ןופ ןעמונעג ןענ

 תומהב) ?םאטָאּפָאּפיה ,, ןופ גנוביירשאב

 -ךלָאג עשיטּפיגע יד ,('מ לטיּפאק ןיא

 ערעדנא ןוא ח"כ לטיּפאק ןיא סנבורג

 ךיוא ןליוו רעשרָאפ-ך"ינת לייט .,ןלעטש

 -עג ןבירשעג זיא בויא רפס רעד זא ,ןבָאה

 לשמל זא ןוא ,ןטייצ ענעדישראפ ןיא ןרָאװ

 -ייוז ןוא לאכרב ןב אוהילא ןופ סעדער יד

 .רעטעּפש ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז רעט

 רפס ןגעוו גנוניימ ערעכיז ןוא ערָאלק ןייק

 ןיא סע אראפ טשינ תמאב זיא בויא

 ןאראפ ןענעז בויא ןיא זא ,קיטכיר רָאנ
 ןופ ןעגנודנעוו-ליטס ןוא ןקירדסיוא ךס א

 סע יװ ןוא ,ךארּפש רעשיאעמארא רעד

 ןופ רעשרָאפ רעד ןזיוואב סנטצעל טָאה

 רפס םעד ןיא ןענעז ןילעי דוד םילשורי
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 -סיוא עשיבארא ליפ ןאראפ ךיוא בויא
 ,ןקירד

 רעיײז א טאהעג טָאה בויא רפס סָאד

 "נָא ייר רעצנאג א ףיוא סולפנייא ןסיורג

 ןיא רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש ענעעזעג

 -קעש ףיוא ייז ןשיווצ ,ןטייצ ענעדישראפ

 ןופ ןצאז ךס א .עטעג .,ןָארעדלאק ,ריּפס

 -עג ןענעז ?טעלמאה,, עמארד סריּפסקעש

 סולפנייא םעד רעטנוא ןרָאװעג ןבירש

 רעטמיראב רעד ראגָאז ןוא ,בויא ןופ

 רעדָא ןייז; ?טעלמאה,, ןיא  גָאלָאנָאמ
 סָאװ ןקירדסיוא ליפ טלאהטנא ''ןייז טשינ

 ןופ 'ג לטיּפאק םעד טימ תופתושב ןענעז

 ,טיוט ןופ ור יד טרעדליש בויא ואוו ,בויא

 גנופאש עטסערג סעטעג טגנאלאבנא סָאװ

 -ָאד ןופ יֹוב רעצנאג רעד זיא ,"טסואפ ,

 ןיא גָאלָארּפ רעד ,קרעוו ןשיטאמארד ןקיז

 ךאפנייא ,י"ןטש,, סלא לעּפָאטסיפעמ ,למיה
 בויא רפס סָאד --- .בויא רפס ןופ ןעמונעג

 ליפ רעייז ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא

 "נא יד טימ ןעמאזוצ רָאנ טשינ ,ןכארּפש

 -ןוזאב ךיוא רָאנ ,ךיינת ןופ םירפס ערעד

 -עז ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיוא .רעד

 רפס ןופ ןגנוצעזרעביא ליפ ןאראפ ןענ

 עמעט סלא טנידעג ךיוא טָאה בויא ,בויא

 ןוא רעלאמ עסיורג ענעדישראפ ראפ

 ןיא טװאורּפעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטּפלסקס

 -עג יד ןקירדסיוא טסנוק רעדנדליב רעד

 -יל סקאמ זיא טמיראב .בויא ןופ טלַאטש

 ,"םירבח ענייז ןוא בויא,, דליב סנאמרעב

 ;לארשי ךלמ באחא ןופ בייוו ,לבויא
 זא ,טלייצרעד טרעװ זייי 'ב םיכלמ ןיא

 לעבתיא ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא לבזיא

 סלדנאה רעשיצינעפ רעד ןופ ךלמ םעד

 -רעד זיא עכלעוו ,לבזיא .ןודיצ טָאטש

 -ּמִא ןופ עיגילער רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 -ער עקיזָאד יד טוואורּפעג טָאה ,לעב טָאג

 -רשי דנאל ןיא ךיוא ןצנאלפנייא עיגיל

 ןסייהעג ךיוא טָאה סָאו) לא

 םלעַארזיא--לבזיא

 : ,"םירפא,,
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 ח"י 'כ םיכלמ ןיא ןוא ,(''ןורמוש.

 ןטיוט טזָאלעג טָאה יז זא טלייצרעד טרעוו

 -עגנייא טָאה ןֹוא טָאג ןופ םיאיבנ עלא

 טלעטשעגפיוא ןוא םיאיבנ-"לעב,, יד טריפ

 ,לעב ןראפ תונברק ןייז וצ בירקמ חנזמ א

 ,איבנה והילא ןטיוט טלָאװעג ךיוא טָאה יז

 -רעד טּפיוהרעביא טרעוו םיכלמ רפס ןיא
 לאױרשי ךלמ באחא סָאװ סָאד זא ,טלייצ

 ןעוועג סע זיא ,דניז ליפ ןעגנאגאב זיא

 ןרָאװעג טיוטעג זיא יז םייב ,.לבזיא בילוצ

 רעד ןגייק ישמנ ןב אוהי ןופ דנאטשפיוא

 ,"באחא/, טרָאװכוז עז .עיטסאניד-באחא

 ײר רעצנאג א ןיא ןעמָאנ לעארזיא
 טימ .,"לארשי,, ןעמָאנ םעד ראפ ןכארּפש

 א ןאראפ ןענעז יילעארזיא,, ןעמָאנ םעד

 -נאליפ ,ןטפאשלעזעג עשידיי ייר עצנאג

 -ראפ יד ןיא ,עשירעיצרעד ןוא עשיּפָארט

 זיא "לעארזיא; ןופ .רעדנעל ענעדיש

 "טילעארזיא,, טרָאװ סָאד ןענאטשנא ךיוא

 םעד טימ .(ךאוּפש רעשיליוּפ רעד ןיא)

 ןיא ןענישרעד זיא "טילעארזיא ,, ןעמָאנ

 -רָא ןא (ןיימ םא טרופקנארפ) דנאלשטייד

 ,שטייד ףיוא לאנרושזנכָאװ רעשיסקָאדָאט

 ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא "?אטילעארזיא,

 -יױּפ ףיוא טפירשנכָאװ שירָאטאלימיסא ןא

 עשראוו ןיא ןענישרעד זיא סָאװ שיליױּפ

 ,1912 רָאי ןיא ךורבסיוא-המחלמ םוצ זיב

 -אלימיסא יד ייב ןעוועג זיא טּפיוהרעביא

 ןוא ןליוּפ ,דנאלשטייד ןיא ןדיי עשירָאט
 וצ טשינ ץנעדנעט יד רעדנעל עדעדנא

 ןגעוו ,"ןטילעארזיא ,, רָאנ ?ןדיי,, ךיז ןפור

 לארשי ץרא ןיא הנידמ רעשידיי רעד

 ןופ ףוס םוצ תופסוה יד ןיא עז ?לארשי,

 ."לארשי תנידמ,, לטיּפאק ןיא דנאב ןט2

 (1911 -- 1825 ףסוי סלעארדזיא
 -ידאר ןוא רעלאמ רעשידנעלָאה-שידיי

 עטסדנטיידאב יד ןופ רענייא ,רער
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 -ָעג ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רעלטסניק

 רעד ןעוװעג זיַא רע .גאאה ןיא טניואוו

 ,דנאלָאה ןיא רעלאמ רעטסנעעזעגנָא

 ןעמונעג ןטסייממא ןענעז ערדליב ענייז

 ןעיירעלאמ ענייז ,ןבעל ןשידנעלָאה ןופ

 םנופ רעדליב עקיאור-ליטש יד ןענעז

 ,רעדניק-רעשיפ עשידנעלָאה יד ןופ ןבעל

 יד טעייו רעדליב ענייז ןופ ןטסיימ ןיא

 -טייו עכעלדנעמוא יד ןוא טפול עשירפ

 יד ןופ עניא .םי ןשידנעלָאה ןופ טייק

 זיא סלעארזיא ןופ ןעגנורידאר עטסנעש

 ןופ ."גערב"-םי םייב רעדניק,, דליב ןייז

 "ליב ענייז טמיראב ןענעז ןבעל ןשידיי

 ךלמ ןראפ דוד, ,"רפוס רעד, רעד

 ןוא ,,טלעו רעד ןיא ןיילא, ,?לואש

 דליב םעד ןיא .,"קלָאפ ןטלא ןופ ןוז א;

 ןציז רימ ןעעז "קלָאפ ןטלא ןופ ןוז א,

 רעקיזָאד רעד ןוא ,דמערפ ,םאזנייא דיי א

 א ראפ רעטסומ סלא טנידעג טָאה וויטָאמ

 ,רעלָאמ עשידיי ערעדנא ןופ רעדליב ייר

 ,עּפָארײא-םורד ןיא דנאל עילאטיא
 -ינעּפא ןצנאג םעד םורא טנייה טמענ סָאװ

 עליציס ןעלזניא יד ,לזניא-בלאה ןשינ

 ןופ ןטנגעג יד ךיוא ןוא ,עינידראס ןוא

 רעד זיב טנעניטנָאק ןשיאעּפָאריײא-םורד

 טָאטש-טּפיוה יד ךיירקנארפ ןוא ץייווש

 ןיא המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ .םיור זיא

 "ןקאבוצ ךיוא עילאטיא טָאה 1918 רָאי

 -טרָאּפ יד ךיוא יוװ לָאריט ןופ לייט א ןעמ
 -יא .םי ןשיטאירדא םייב טסעירט טָאטש

 -ימ 42 ךרעל טאהעג 1929ןיא טָאה עילאט

 ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ ןוא תושפנ ןָאיל
 ,1945 המחלמ רעד ךָאנ ,ןדיי טנזיוט 60 ייב

 לָאצ יד תוחיצר עשטייד יד בילוצ זיא

 עטכישעג רעד ןגעוו -- .,ןרָאװעג רענעלק

 זא ,ןזיוועגנָא טרעוו עילאטיא ןיא ןדיי ןופ

 יד ןיא ןיוש ןדיי טניואוועג ןבָאה םיור ןיא

 רָאי 140 אזלא ,םיאנומשח יד ןופ ןטייצ

 רעכיב יד ןיא .גנונכער-טייצ רעד ראפ
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 -למ,, ןוא "רעמיטרעטלא,,) סויוואלפ ןופ
 ןופ טפָא רעייז טלייצרעד טרעוװ ,(''המח

 ןיא םיור ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ןדיי

 -רעטעּפש יד ,ראזעצ סוילוי ןופ טייצ יד

 ןוא רעלעטשטפירש עשימיור-טלא עקיד

 "רעד (ערעדנא ןוא סוטיצאט) רעקירָאטסיה

 -עג ןבָאה סָאװ ןדיי ןגעוו ךיוא ןלייצ

 ןכָאנ זא ,זיא רעכיז .םיור ןיא טניואוו

 70 רָאי ןיא) שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח

 ,(גנונעכער-טייצ רעכעלנייוועג רעד ךָאנ

 -עגנייא טָאה רעטילימ עשימיור סָאד ןעוו

 -עגטימ ןדיי ךס א ןוא לארשי-ץרא ןעמונ

 טָאה ,עילאטיא ןייק ענעגנאפעג סלא ןעמונ

 עילאטיא ןיא בושי רעשידיי רעד ךיז

 ןופ ןטייצ יד ןיא ,טרעסערגראפ קראטש

 םיור ןיא ןעוועג וליפאזענעז הנשמ רעד

 (ג"נ םיחסּפ) ימור שיא סודות יו םיאנת
 ןעמ .(ג"נ אמוי) שרח ןב איתמ יבר ןוא

 עטלא ךס א ןענופעג סנטצעל ךיוא טָאה

 ,לָאּפאענ ןיא ןוא םיור ןיא םירבק עשידיי

 -והרָאי ןט4 ןוא ןט23 ןופ ןעמאטש סָאװ

 "עז תובצמ יד ףיוא טפירשפיוא יד .טרעד

 ,שיכירג רעדָא ןייטאל ףיוא ןטסיימא ןענ

 א ךרודא ךיז טפראוו ןטלעז רעייז רָאנ ןוא

 עכעלטסירק יד ןעו .טרָאװ שיאערבעה

 רעזייק ןופ ןטייצ יד ןיא זיא עיגילער

 ןרָאװעג (206 -- 337 ןרָאי) ןיטנאטסנָאק
 "ימיוו רעד ןיא עיגילער עדנשרעה יד

 עילאטיא ןיא ןעמ טָאה ,עירעּפמיא רעש

 ענעדישראפ ןיא ,ןדיי ןפדור ןביוהעגנָא
 ןבעגעגסיורא ןדיי ןגייק ןעמ טָאה ןטייצ

 ךיוא ןבָאה ןיימעגלא םיא רעבָא ,תוריזג

 -ושי עשידיי יד טלקיווטנא ךיז טלָאמעד
 יד יו םעדכָאנ ךיוא ,עילאטיא ןיא םיב

 רָאי) ןלאפעצ ךיז זיא עירעּפמיא עשימיור
 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןא (6
 יד ןוא טײצ ערעטסניפ יד עּפָארײא
 ןבָאה ,ןדיי ףיוא ןעגנוגלָאפראפ עסיורג
 קיסעמסינטלעהראפ עילאטיא ןיא ןדיי יד

 רעקינייו ןוא ןבעל קיאור א טבעלעג
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 יד ןיא יוװ ןעגנוגלָאפראפ ןופ ןטילעג
 ץנאג .רעדנעל עשיאעּפָארײא ערעדנא
 ןבָאה סָאװ ,ןטסביױּפ יד ךיוא ןבָאה טפָא

 רעטנוא ןעמונעג ,עילאטיא ןיא טשרעהעג

 -עג עשידיי ליפ ןוא ,ןדיי יד ץוש רעייז
 ןטסביױּפ יד ייב ןעוועג ןענעז עטנרעל

 ןענעז עילאטיא ןיא ןדיי יד ,ןעזעגנָא

 יד ןופ רעכעה ןענאטשעג קיטסיײיג ךיוא

 יד ןיא רעדנעל ערעדנא יד ןיא ןדיי

 ,רעטלאלטימ ןופ רעטרעדנוהרָאי עטשרע

 טליײצרעד טרעװ ןלאווק עטלא יד ןיא

 -ראפ ךיז טָאה ארמג ןופ דומיל רעד זא

 "מול עשידיי ךרוד עּפָאריײא ןיא טיירּפש

 ןט-10 ןופ עדנע ןיא .עילאטיא ןופ םיד

 עילאטיא ןיא רימ ןעניפעג טרעדנוהרָאי

 ןטשרע םעד (אירָא טָאטש רעד ןיא)

 יתבש יבר עּפָאריײא ןיא רכחמ ןשידיי

 -ןסיוו שיפָאזָאליפ ןופ רבחמ ,ולונוד

 םוצ שוריּפ ?ינומכח,, רפס ןכעלטפאש

 ןטנאקאבמוא ןא ךיוא יו ,("הריצי, רפס

 טסאפראפ טָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה רבחמ

 רפס ןשירָאטסיה םעד שיאערבעה ךיוא
 ןופ טלעטשעגנעמאזוצ זיא סָאװ ,"ןופיסוי,

 עטלא ערעדנא ךיוא ןוא קרעוו סעסויוואלפ

 גנוניימ א ןאראפ .ןלאווק עשירָאטסיח

 "והילא יבד אנת,, רפס-שרדמ סָאד ךיוא זא

 -יא ןיא דיי א ןופ ןרָאװעג טסאפראפ זיא

 ןט10 ןיא רעדָא ןטפ ןיא רעפעגמוא עילט

 ןיוש רימ ןפערט רעטעּפש .טרעדנוהרָאי
 עשידיי ענעעזעגנָא ןוא עדנטיידאב רָאג

 -חמ םעד ,ןתנ יבר יוװ ,םירבחמ ןוא םימכח

 ןיא) "ךורע,, ןָאקיסקעל ןשידומלת ןופ רב

 -ַארעװ ןופ ללה יבר ,(טרעדנוהרָאי ןט1

 ,"טקלה ילובש ,, ןופ רבחמ ,והיקדצ יבר ,ָאנ

 ליפ ליפ ןוא ,ינארטד היעשי יב

 סָאװטע ןוא טייצ רענעי ןיא .ערעדנא

 -ייא עילאטיא ןיא ןָא ךיז טביוה רעטעּפש
 -ידיי רעד ןיא ןכָאּפע עטסנעש יד ןופ ענ

 ןעמ םגה סָאװ ,גנובעלפיוא-רוטלוק רעש
 -לָאג, רעד טימ ןכיילגראפ טשינ ריא ןָאק
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 ט:

 רעטכיד עשידיי יד ןופ "עכָאּפע רענעד

 טָאה יז רעבָא ,עינאּפש ןיא ןֿפָאזָאליפ ןוא

 .ריא טימ טייקכעלנע עסיוועג א טאהעג

 שרפמ רעסיורג רעד זא טקאפ א זיא סע

 ארזע ןבא םהרבא יבר ָאזָאליפ ןוא
 םירפס עטסרעמ ענייז ןבירשעג ךיוא טָאה

 -עג טָאה ןיילא רע שטָאכ) עילאטיא ןיא

 ףיה םעד ףיוא .(עינאּפש ןופ טמאטש

 רעט2 רעד ךירדירפ רעזייק ןשטייד ןופ

 טָאה רעכלעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא)

 -ופעג ךיז ןבָאה עילאטיא ןיא טניואוועג

 יבר) ןפָאזָאליפ עטנרעלעג עשידיי ןענ

 (אדעלָאט ןופ הדוהי יבר ,ירמ אבא בקעי

 עשיפָאזָאליפ טריפעג טָאה רע עכלוו טימ

 רעד זיא טמיראב סרעדנוזאב .,םיחוכיו

 טייצ רענעי ןופ רעטכיד רעשיאערבעה

 בױהנָא ןוא ןט12 עדנע ןיא) ימורה לאונמע

 -אפ טרעוו רעכלעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט4

 ןיא "עטנאד, רעשידיי רעד סלא טנכער
 .עכַאּפע רעשידיישינעילאטיא רענעי

 "ולק ןב סומינולק יבר ךיוא זיא טנאקאב

 רעד ."ןחוב ןבא,, ןופ רבחמ רעד .,סומינ

 ךוב ןייז ןיא טביירש ןאמעדינ רעטנרעלעג

 טנַאקעג טלָאװ ןעמ זא ,"םייחהו הרותח,,

 יד ןופ קעטָאילביב עצנאג א ןעמענפיונוצ

 -עג ןענעז סָאװ ,רעכיב עכעלטפאשנסיוו

 עשינעילאטיא יד ךרוד ןרָאװעג ןבירש

 "יג .טרעדנוהרָאי ןט14 ןוא ןט12 ןיא ןדיי

 לדנאה ןיא ךיוא זא ,ןָא טרָאד טוייוו ןאמעד

 ןיא ןדיי עשינעילאטיא יד ןבָאה הכאלמ ןוא

 ,עלָאר עסיורג א טליּפשעג טייצ רענעי
 ייס לדנאה םעד טריפעג ןבָאה ייז לייוו

 -נעל יד טימ ייס ,רעדנעל-חרזמ יד טימ

 ןיא .ךיירקנארפ ןוא דנאלשטייד ןופ רעד
 -נוהרָאי ןט15 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 -שרע יד ןזיוואב ךיז ןבָאה סע ןעוו טרעד

 "יא זיא ,רעכיב ןקורד וצ ןעיירעקורד עט

 טָאה סע ואו דנאל סָאד ןעוועג עילאט
 .יירעקורד עשידיי עטשרע יד ןזיוואב ךיז

 סָאװ שיאערבעה { ףיוא רפס עטשרע סָאד
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 רעד ןעוועג זיא ןרָאװעג טקורדעג זיא
 טקורדעג שמוח ףיוא יישר ןופ שוריּפ

 אשזדער טָאטש רעשינעילאטיא רעד ןיא
 םעד ךרוד (1475) ה"ילר רָאי ןיא (ויגיר)
 -עז ךָאנרעד ,ןוטרג ןב םהרבא רעקורד

 ןעיירעקורד עשידיי ייר א ןענאטשטנא ןענ
 -יצנאס ,אוטנאמ ,אקאס עד אוואיּפ ןיא
 ארארעפ .,םיור ,לָאּפאענ ,(וניצנוש) אנ
 ןוא ,טעטש עשינעילאטיא ערעדנא ןוא
 (טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא) רעטעּפש רָאג
 -פס רעשידיי ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד זיא
 -עילאטיא יד ךיוא ןעוועג יירעקורד-םיר
 .עיצענעו טָאטש עשינ
 ןיא ןדיי יד ןופ טייקכיוה עקיטסייג יד

 -אטיא ןיא .ןטייצ ענעי ןיא עילאטיא
 ךיוא רעטרעדנוהרָאי ענעי ןיא ןענעז עיל
 ףסוי יבר יװ) םידמול עסיורג ןעוועג
 האוודּפ ם''רהמ ,ץנימ הדוהי יבר ,ןולוק
 -ישרפמ ןּפָאזָאליפ ךיוא יו (ערעדנא ןוא

 ענעבירטראפ יד) רעקיטירק ןוא ךיינתה
 ןוז ןייז ,לאנברבא קחצי ןוד ,עינאּפש ןופ
 'ר ,רוחב והילא יבד ,לאנברבא הדוהי
 הדוהי יבר רעטעּפש ,םימודא ןמד הירזע

 א .שערעדנא ליפ ןוא אנידומ יד הירא
 רעדנעל ערעדנא ןופ םירוחב עשידיי ךס
 ףיוא ןרידוטש עילאטיא ןייק ןעמוק ןגעלפ
 רעד ןיא לעיצעּפס ,ןטעטיסרעווינוא יד

 ערעדנא ןוא ןיצידעמ ,אודאּפ טָאטש

 -פיוא עקיטסייג עקיזָאד יד ,ןטפאשנסיוו

 טָאה ןדיי עשינעילאטיא יד ןופ גנובעל

 -עג טָאה סע יו גנאל יוזא טרעיודעג

 "יא ןופ גנובעלפיוא עקיטסייג יד טרעיוד

 סע ןעו רעבָא ,ןיימעגלא ןיא עילאט

 -עגנָא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ךיז טָאה

 -קאער ןופ טייצ יד עילאטיא ןיא ןביוה

 יד ייב ךיוא זיא ,שינרעטסניפ ןוא עיצ

 -יג א ןקרעמאב וצ ןדיי עשינעילאטיא

 ןבָאה טימרעד ןעמאזוצ .הדירי עקטס

 ףיוא תוריזג יד טקראטשראפ ךיוא ךיז

 "עז טפָא ץנאג ,ןדיי עשינעילאטיא יד

 -ילע ,םילובלב ייֵז ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענ

 עילַאטיא

 טזייוואב סָאד
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 ןיא ןדיי טצנערגאב טָאה ןעמ .םדה-תל

 ןשידיי ןכעלרעניא ןיא .טכער ערעייז
 םורק ןקוק ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןבעל

 ,םידומיל עכעלטלעוו ןענרעל םעד ףיוא

 -אטיא טָאה ןטייצ ענעי ןיא ךיוא רעבָא
 עשידיי עדנטיידאב ןבעגעגסיורא עיל
 יבר ,תוכז השמ יבר יו ןטייקכעלנעזרעּפ
 ןָאסאב היעשי יבר ,וטאצול םייח השמ
 ייס סיורג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ערעדנא ןוא
 ןוא  עיפָאזָאליפ ןיא ייס ,ןענרעל ןיא

 -ָאז ןָאק ןעמ .עיזעָאּפ ןיא ייס ,הלבק
 -אּפ עשיאערבעה עיינ יד זא ,ןגָאז ראג
 עילאטיא ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיזע
 עשידיי עסיורג עטנָאמרעד ייווצ יד טימ
 יבר ןוא תוכז השמ יבר ןטייקכעלנעזרעּפ

 -אטיא ןיא ןדיי יד ,וטאצול םייח השמ
 -אבכיילג עסיוועג א ןעמוקאב ןבָאה עיל

 "יזיוצנארפ רעד ךָאנ טשרע גנוקיטכער
 -רָאי ןט18 ןופ ףוס םוצ עיצולָאװער רעש
 ערענָאיצולָאװער סָאד ןעװו ,טרעדנוה
 ןעמונעגנייא טָאה רעטילימ עשיזיוצנארפ

 רָאי עיצולָאװער םעד ןיא .עילאטיא
 ,טכער ערעטייוו ןעמוקאב ייז ןבָאה 8
 עשינעילאטיא יד ןעוו ,1861 רָאי ןיא ןוא
 ןיא טקינייראפ ןרָאװעג ןענעז ןצניוװָארּפ
 -לופ ןעמוקאב ןדיי ןבָאה .,הכולמ ןייא

 -ראפ ןיא .גנוקיטכעראבכיילג עקידנעטש
 ןדיי יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףיול

 יורג ייר א ןבעגעגסיורא עילאטיא ןיא

 טשינ ןטייקכעלנעזרעּפ עטנרעלעג עס

 קחצי ןטפאשנסיו עשידיי ןיא רָאנ
 -אצול דוד לאומש ,אשזדער ןופ לאומש

 -גטיידאב ךיוא רָאנ (ערעדנא ןוא ָאט
 "ונראפ ןבָאה סָאװ ,רענעמ-הכולמ עד

 םעניימעגלא ןיא טרָא ןעזעגנָא ןא ןעמ

 ןבָאה ןדי עכעלטע .,עילאטיא ןיא ןבעל

 -ימ סלא סנטסָאּפ ענעעזעגנָא ןעמונראפ

 ןופ ףיולראפ ןיא עילאטיא ןיא ןרָאטסינ

 -אטא ףעזָאשזד יװ ,טרעדנוהרָאי ןט9

 ישזדיאול ,רעטסינימ-סגירק סלא ָאגנעל

 ןאטאנ ,רעטסינימ-ץנאניפ סלא אטאצול
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 ןוא ,םיור ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש סלא

 ןבָאה סעלעטש עכיוה ערעדנא ליפ ךיוא
 "כעראבכיילג עשידיי יד .ןעמונראפ ןדיי
 ןופ עדנע ןיא זיא עילאטיא ןיא גנוקיט
 -נעטשלופ א ןרָאװעג טרעדנוהרָאי ןט9

 ןיא עילאטיא יו םעדכַאנ וליפא .עקיד
 עשיטסישאפ יד ךרוד ןרָאװעג טשרעהעב
 ,1922 רָאי ןיא ינילָאסומ ןופ גנוריגער

 -אב ןטילעג טשינ עילאטיא ןיא ןדיי ןבָאה
 ןיא רעבָא .םזיטימעסיטנא ןופ סרעדנוז
 -נע עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1936 רָאי
 טָאה גנוריגער עשיטסישאפ יד ןוא גנורעד

 -גוצינערגאב-טכער לעיציפא טריפעגנייא
 ןופ ןבָאה ןדיי ךס א ןוא ,ןדיי ןגייק ןעג
 -המחלמ יד ןיא .טרעדנאוועגסיוא טרָאד
 יימרא עשטייד יד ןעוו ,1944--1941 ןרָאי
 "יא יד ןבָאה ,עילאטיא טשרעהאב טָאה
 ןעמ ןוא ,ןטילעג ךס א ןדיי עשינעילאט
 -מוא ןענעז טפלעה א ןופ רעמ זא טנעכער
 .ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק יד ןיא ןעמוקעג
 -יא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןגעֹוו ---
 -יג ?םייחהו הרותה,, ןאמעדיג עז עילאט

 יזנכשא ,"לארשי ילודג תודלות" ידנור
 ירבד,, ,"הילטיא תופנב לארשי תודלות,

 ,רענילרעב ןופ ''המורב םידוהיה ימי

 ,סאלוש ןופ !"םילשוריו אמור,

 ,(1764 -- 1690 ןתנוי ץישע בייא
 ,עקָארק ןיא ןריובעג ;לבוקמ ןוא קסוּפ ,בר

 ריאמ יבר ןופ הבישי רעד ןיא טנרעלעג
 ,תוריאמ םינּפ ןופ רבחמ ,טאטשנזייא
 טָאה רע זיב תובישי ערעדנא ןיא ךָאנרעד
 זיא רע ואוו ,גארּפ ןיא טאהעג הנותח
 א טימ טריפעגנָא ךיוא ןוא ןשרד ןרָאװעג
 ןרָאװעג רע זיא 1741 רָאי ןיא .הבישי
 י"קת רָאי ןיא ,רעטעּפש ;ץעמ ןיא בר
 -הק עטקינייראפ יירד יד ןיא בר (1750)
 -מאה ,אנאטלא טסייה סָאד ,ו"הא תול
 טימ טריפעגנָא טרָאד :קעבסדנאוו ,גרוב
 םעד זיב םידימלת טימ הבישי רעסיורג א
 רע ןעו (ד"כקת לולא אי'כ) 1724 רָאי
 ץישעבייא ןתנוי יבר -- .ןברָאטשעג זיא
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 -מול עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 טָאה רע .טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא םיד

 עכלעוו ןופ ,םירפס ייר א ןעוועג רבחמ

 "םימותו םירוא" ףןענעז עקיטכיו יד

 ףיוא "יתלפו יתרכ,, ,טּפשמ ןשוח ןפיוא
 "והא ינב, ;ג"כקת אנאטלא .,חעד הרוי
 ךס א ךיוא יו ,"רזעה ןבא, ףיוא "הב
 -קיטכיוו סָאד ייז ןשיװצ םירפס-שורד
 הוא, רפס ןיא ,"שבד תורעי, רעד עטס

 -עגסיוא ןַארַאפ זיא סעקוד ןופ 'יבשומל
 -עבייא ןתנוי יבר ןופ םירפס 25 טנכער
 זיא המישר עקיזָאד יד ךיוא רעבָא ;ץיש
 יד ןיא לייוו ,עקידנעטשלופ ןייק טשינ
 ןופ ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןרָאי עטצעל

 -עבייא ןתנוי יבר .םירפס ךָאנ די-בתכ
 ןייז ןיא טלעטשעגסיוא ךיוא סטָאה ץיש
 עכלעו ןופ ,םידימלת רעטנזיוט הבישי
 עטנאקאב ןעוועג ךָאנרעד ןענעז ליפ

 -נוא ,ךיירטסע ,דנאלשטייד ןיא םינבר

 ןתנוי יבר ןופ ןעמָאנ םעד טימ --- .ןראג
 -חמ עסיורג א ןדנובראפ זיא ץישעבייא
 ךס א ןעמונעגמורא טָאה סָאװ ,הקול

 רענעי ןופ םינבר ןוא תולהק עשידיי

 סָאו ,הקולחמ יד ןזיא סָאד .טייצ
 רעד ןתנוי יבר ןגייק ןביוהעגנָא טָאה סע
 ,אנאטלא ןיא ידמע בקעי יבר ןדמל
 רָאנ טשינ טנאקאב ןעוועג זיא ןתנוי יבר

 ?םש לעב, סלא ךיוא רָאנ ןדמל סלא
 ראפ תועימק ןבעג טגעלפעג טָאה רע

 -ָאד יד ןופ לייט ןיא .ןשטנעמ עקנארק

 "עג ןידמע בקעי יבר טָאה תועימק עקיז

 ןיא טביולג ןתנוי יבר זא ,םיזמר ןענופ

 -רעד ןענעז סע .יבצ יתבש חישמ ןשלאפי

 -אּפ ןוא םירפס עשימעלָאפ ליפ ןעניש

 -מע בקעי יבר .ןטעלפמאּפ ןוא ןליווקש

 "תמא תפש,, ןייז ןבעגעגסיורא טָאה ןיד

 יד ןופ חסונ םעד טימ "תירוהז ןושל,, ןוא

 -סיורא טָאה רעדיוו ןתנוי יבר .תועימק
 תוחול,, ןייז גנוקידייטראפ סלא ןבעגעג
 ןופ ווירב טימ (1755 ,אנאטלא) "תודע
 עלא יד םרח ןיא ןגייל סָאװ ,םינבר ןופ
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 -- .ןתנוי יבר ןגעק סיורא ןטערט עכלעוו

 -כעט 2 ןוא ןיז 6 טאהעג טָאה ןתנוי יבר
 ;םידמול ןעוועג ןענעז ענייז ןיז יד .רעט
 ןמינב ןוז ןייז ןעוועג זיא םאנסיוא ןא
 טריפעג טָאה רעכלעוו ,ץישעבייא ףלָאװ

 ןיא טצעזאב ךיז ןוא ןטפעשעג עסיורג
 ןשיסקאז ןופ ןעמוקאב טרָאד ןוא ןדזערד
 לָאטסרעלדא ןָאפ ןָאראב לטיט םעד גינעק
 -רָאפ יד ,"הער תוברתל, סיורא זיא ןוא
 ,גנוגעוואב רעשיטסיקנארפ רעד ןופ רעש
 -ּפָא ןא ןעוועג ךיוא ךעלטנגייא זיא סָאװ

 -ופעג ןבָאה ,םזיאיבצ-יתבש ןופ גייווצ
 ןָאפ ןָאראב ףלָאװ זא ,ןטנעמוקָאד ןענ
 גנודניבראפ ןיא ןעוועג זיא לָאטסרעלדא
 ןייז ןיא ראהסיורק) קנארפ בקעי טימ

 ףיוא ןבירשעג ,"ןטסיקנארפ ןוא קנארפ,

 ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ,שיליופ
 טול רעבָא ,(''ותדעו קנרפ" ווָאלָאקָאס
 ךָאנרעד רע טָאה רעביא טיג ןעמ יו
 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ןָאטעג הבושת
 ןבירשעג טָאה םיא ןגעק .ו'סקת רָאי
 -ָאנ ןטימ טעלפמאּפ א ןידמע בקעי יבר
 יבר זיא ןדיי ייב -- ,"באז בקי, ןעמ
 -גייה ףיוא זיב רעלוּפָאּפ ץישעבייא ןתנוי

 ןדמל רעסיורג סלא רָאנ טשינ גָאט ןקיט
 םייב :לבוקמ ןוא יבר סלא ךיוא רָאנ

 רעד, ןעמָאנ ןטימ טנאקאב רע זיא קלָאפ
 טלײיצרעד טרעװ סע ."ןתנוי יבר יבר

 סעדנעגעל-סקלָאפ ןוא ןטָאדקענא ליפ

 ךעלכעזטּפיוה ,ץישעבייא ןתנוי יבר ןופ

 עכלעוו ןכאז-הנומא ןיא םיחוכיו ןגעוו

 -- .םיחלג טימ טריפעג ןבָאה לָאז רע

 ןוא ץישעבייא ןתנוי 'ר ןופ ןבעל ןגעוו

 הקולחמ רעסיורג רעד ןגעו סרעדנוזאב

 ןענעז ןידמע בקעי יבר ןוא םיא ןשיווצ

 -כיוו רעד .םירפס ליפ ןרָאװעג ןבירשעג

 עג , ןייז ןיא ץערג זיא ייז ןופ רעטסקיט

 -רעביא רעשיאערבעה 'רעד ןיא "עטכיש

 זיא סע ואוו ,'ח קלח) רפס ןופ גנוצעז

 -עלָאּפ עלא ןופ המישר עיונעג א ןאראפ

 ןופ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,םירפַס עֶׁשיֵמ
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 ףוס םוצ ןציטָאנ יד ןיא ;םידדצ עדייב
 ,שיאערבעה ןיא עטכישעג סעצערג ןופ

 .ךעמאב עלופטרעוו ןאראפ ןענעז ,'ח קלח
 .הקולחמ רעד ןגעוו ןגענוק

 ,(4857 -- 1761) אביקע רענייא
 אביקע יבר .םירפס ןופ רבחמ ןוא בר
 -שיקראמ ןיא טשרעוצ בר ןעוועג זיא
 ;(1791 רָאי) ןסיײרּפ-ברעמ ןיא דנאלדירפ
 "עג ןעמונעגפיוא רע זיא 1815 רָאי ןיא
 זיא רע ואוו ,ןזיוּפ ןיא בר סלא ןרָאװ

 רע ןעוו ,1827 רָאי םעד זיב בר ןעוועג
 .(ח"צקת ירשת ג"י) ןברָאטשעג זיא
 טמיראב ןעוועג זיא רעגייא אביקע יבר
 סיוא ךיז טנכייצ רע :;ןואג רעסיורג סלא

 -פראש ןוא טייקפיט רעקידלאוועג א טימ
 ןענעז ארמג רעד וצ .ןענרעל ןיא טייק

 אביקע יבר ןופ תוישק טקורדעג ןאראפ
 ,"ס'שה ןוילג" ןעמָאנ ןטימ רעגייא
 ,ערעווש רעייז סלא טנכערראפ ייז ןרעוו
 "עז םעד ץוחא .ןרעפטנעראפ םוצ טשינ
 תולאש, : םירפס םיא ןופ טקורדעג ןענ

 ןיא עשראוו ןיא טקורדעג) "תובושתו

 "ודיח, ,(רעדניק ענייז ךרוד 1823 רָאי

 ןיא טקורדעג) תותכסמ ייר א ףיוא י!םיש

 ןוא תוינשמ וצ תוהגה ;(1857 ,ןילרעב

 "עג טָאה אביקע יבר .ךורע ןחלש םוצ

 -כעט יד ןופ .רעטכעט 8 ןוא ןיז 8 טאה

 ראפ טאהעג הנותח ענייא טָאה רעט

 טנאקאב ,רפוס השמ יבר ןסיורג םעד

 ןיז ענייז ןופ רענייא ."רפוס םתח. סלא

 ןריובעג) רעגייא המלש יבר ןעוועג זיא

 (1852 ןברָאטשעג ןוא 1785 רָאי ןיא

 עשראוו ןיא טשרעוצ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ךָאנרעד ,םיתב ילעב ענעעזעגנָא יד ןופ

 ןוא ןזױּפ ןיא רעטעּפש ,שילאק ןיא בר

 טָאה רע ךיוא .ןברָאטשעג רע זיא טרָאד

 רעד ףיוא "תוהגה, ייר א ןעוועג רבחמ

 ןוא ךורע ןחלש ןפיוא ךיוא יו ארמג

 עיפארגָאיב א ןאראפ זיא םיא ןופ .ףייר

 תודלות, ןעמָאנ ןטימ רעטָאפ ןייז ןופ
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 ןופ ןיז יד ןופ רענייא ,"רגיא אביקע ונבר
 -ייל יבר ןעמָאנ ןטימ ,רעגייא המלש יבר
 "עג הנותח טָאה רעכלעוו ,רעגייא עלעב

 .טימ זיא ,ןילבול טָאטש רעד ןיא טאה
 ןופ םָאוטש םעד טימ ןרָאװעג ןסירעג

 א ןרָאװעג זיא עלעבייל יּבר .תודיסח

 'פ יבר רעקצָאק ןטלא ןופ טשרעוצ דיסח

 קצָאק ןופ קעווא רע זיא ךָאנרעד ,לדנעמ

 הריטפ ןייז ךָאנ ,ףסוי יכדרמ 'ר וצ

 "יסח ענייז ןופ לייט א ןבָאה ,(ד"ירת)

 סלא רעגייא עלעבייל יבר טרעלקרעד םיד

 טצעזאב ךיז טָאה עלעביל יבר .,יבר

 ןייז זיב טריפעג טרָאד ןֹוא ןילבול ןיא

 ;ח"מרת טבש כייכ) 1888 רָאי ןיא טיוט

 יד טמאטש רעגייא עלעבייל יבר ןופ

 ,ןילבול ןופ עיטסאניד-רעגייא עשייבר

 ,"תמא תרות, רפס א םיא ןֹופ ןאראפ --

 -ץרא ןיא טבעלעג ,ףָאשיב סויבעזייא
 -אזעצ) ןירסיק טָאטש רעד ןיא ,לאהשי
 -עג ;ןארמג רעד ןופ טייצ יד ןיא ,(אער

 ןברָאטשעג ןוא 260 רָאי םעד ךרעל ןריוב

 טרעו סויבעזיא 240 רָאֵי םעד ךרעל

 -.טסירק עטסנעעזעגנָא יד וצ טנכעראפ

 -רָאפ רעד ראפ ."סרעטָאפ-ןכריק,, עכעל

 יד ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנוש

 -טזייא ןופ רעכיב יד ןבָאה ןטייצ עטלא

 רעייז א (שינירג ןיא ןבירשעג) סויב

 ןייז זיא קיטכיוו רעייז .טרעװ ןסיורג

 -לא ליפ ןופ המישר א ,"ןָאקיטסאמאנָא;

 ערעייז ןוא לארשי-ץרא ןיא רעטרע עט

 -ידאב עסירג א טָאה עכלעוו ,ןעמענ

 -לא רעד ןֹופ גנושרָאפ רעד ראפ גנוט

 -ןוזאב א .עיפארגָאעג-לארשייץרא רעט

 ראפ טרעוו ןשירָאטסיה ןסיורג סרעד

 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד

 "ףכריק רעד ןופ עטכישעג,, ןייז טָאה

 רעד ןופ ןטקאפ ךס א זדנוא טיג סָאװ

 ןכָאנ טייצ רעד ןיא עטכישעג רעשידיי

 ךיוא זיא קיטכיוו רעייז .ינש תיב ןברוח

 258 ןייטזענזייא---סויבעזייא

 ןיא ?אקילעגנאווע עיצאראּפערּפ ,, ןייז
 ןטנעמגארפ טגנערב םויבעגנייא ןכלעוו
 עשיכירג:שידיי עטלא ןופ קרעוו ןופ
 סנעמעו ,עירדנאסקעלא ןופ רעביירש

 "עג ןריולראפ זדנוא ראפ ןענעז קרעוו
 ,ןעגנאג

 (1704--1654 ןאהַאי רעננעמנוייא
 ןיא רעלעטשטפירש רעשיטימעסיטנא
 -עה יד טרידוטש טָאה רע .,דנאלשטייד

 -וא רעגרעבלדייא ןיא ךארּפש עשיאערב
 רע יו ,רע טָאה ךָאנרעד ןוא טעטיסרעווינ
 -דמ ןוא ארמג ךיוא טרידוטש ,טלייצרעד
 ,םידמול עשידיי ןופ ףליה רעד טימ שר
 ןיא ןבעגעגסיורא רע טָאה 1700 רָאי ןיא
 יקעדטנע, ךוב טנאקאב ןייז טרופקנארפ
 -געמאזוצ טָאה רע ואוו ,"םוטנעדוי סעט

 ארמג רעד ןופ םירמאמ שלאפ טלעטשעג
 ייז זא ,טקידלושאב ןוא ,םירפס ערעדנא ןוא
 ןטסירק וצ ןדיי ןופ האנש ןטלאהטנא
 סלא טניױעג טָאה ךוב סרעגנעמנזייא

 -עסיטנא עקידרעטעּפש יד ראפ לאווק

 -גדיי םעד ףיוא ןלאפנָא ערעייז ןיא ןטימ

 טקורדעגרעביא סע טָאה ןעמ ןוא ,םוט
 ,לָאמ ליפ

 רָאטקאדער דוד הדוהי ןייטשנוזייא
 רעטנאקאב רעד ןופ רעכעגסיורא ןוא
 -שי רצוא,, עידעּפָאלקיצנע רעשיאערבעה
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ןייטשנזיא ,"לאר

 רע ,(1855 רָאי ןיא (ןליוּפ שטירזעמ ןיא
 ןיא עקירעמא ןייק טרעדנאוועגסיוא טָאה
 ,קרָאי-וינ ןיא טצעזאב ךיז ןוא ,1872 רָאי
 רע טָאה 1912 -- 1906 ןרָאי יד ןיא
 -אדוי יד שיאערבעה ףיוא ןבעגעגסיורא
 ייב ?לארשי רצוא ,, עידעּפָאלקיצנע-אקיא
 .עטנרעלעג יײר א ןופ טייבראטימ רעד
 ןיא ןבעגעגסיורא ןייטשנזייא טָאה ךָאנרעד
 -גולמאז ערעדנא ייר ַא ךָאנ שיאערבעה
 -וא, ץםישרדמ רצוא, : ךעלמענ ןוא ןעג

 !'חסּפ לש הדגהל םירויצו םישוריּפ רצ

 ?תועסמ רצוא, ,ך"נת ירמאמ רצוא;
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 "ןולמאז עלא יד ןיא .!'םיחוכיו רצוא,

 -לא טקורדעגרעביא ןייטשנזייא טָאה ןעג
 ,םירפס עשיאערבעה עלופטרעוו ,עט

 ןופ ,(1804 -- 1759) קחצי לעכייא
 -שטייד ןיא םיליכשמ עשידיי עטשרע יד
 "טימ ליפ ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא דנאל
 ןשיווצ הלכשה ןטיירּפשראפ וצ ןפלָאהעג
 עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא לעכייא ;ןדיי
 -הלכשה ןשיאערבעה םעד ןופ רעדנירג
 ךיוא יו ןילרעב ןיא "ףסאמה,, לאנרושז
 ןיא ."רבע ןושל ישרוד הרבח,, רעד ןופ
 גנוצעזרעביא - ך"נת רעטנאקאב רעד
 -נעמ ןופ שטייד ףיוא (יזנכשא םוגרת)
 םעד טצעזרעביא לעכייא טָאה ,ןענָאסלעד
 םעד םיא וצ ןבירשעג ןוא *ילשמ,, רפס
 -ָאיב יד ךיוא זיא טנאקאב ."רואיב;;
 ןופ ןבירשעג טָאה לעכייא סָאװ עיפארג

 תודלות, ןעמָאנ םעד טימ ןָאסלעדנעמ
 ךיוא טָאה רע .(1789 ,ןילרעב ן''במרה
 זיא, רושָארב יד שטייד ףיוא טסאפראפ
 -אב וצ טביולרעד ןצעזעג עשידיי טיול
 רעייז ןופ סנגרָאמוצ םיתמ יד ןבָארג

 -ָאק א ךיוא יו ,(1797 ,ןילרעב) יי?טיוט
 ,שידיי ףףיוא עידעמ

 ןיא ןריובעג) םרעבלא ןיימשנייא
 -גרעלעג:טלעוו רעטמיראב .(1879 רָאי
 ענייז טימ טָאה רעכלעוו ,רעקיזיפ רעט
 ןוא קיזיפ רעד ןיא סעירָאעט עיינ
 "עקרעביא ןא ןפורעגסיורא קיזיפ-ארטסא
 ןייטשניא ,טפאשנסיוו רעד ןיא שינער
 ץרעמ ןט14 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ןייז יו .םלוא ןיא ,דנאלשטייד ןיא 9

 -ראו) טביירש יקסוװָאקשָאמ ףארגָאיב
 "רעד ןייטשנייא סָאד םיא טָאה ךעלנייש

 רעגנוי סלא ןיוש ןייטשנייא טָאה ,(טלייצ
 "-ערעטניאראפ ךיז עיזאנמיג ןופ רעליש
 .קיטּפא ןופ ןעגנוניישרעד יד טימ טריס

 ןענעז סָאד .,סרעּפרעק עכעלגעוואב ףיוא

 רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניישרעד יד

 -טלעוו סנייטשנייא וצ דוסי סלא טנידעג

 200 ןייטשנייא---לעכייא

 ,"עירָאעט-סטעטיוויטאלער, רעטמיראב
 רָאי ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רע עכלעוו
 -עט-סטעטיוויטאלער עלעיצעּפס,,} 5
 -לָאפראפ טָאה רע עכלעוו ןוא ('*עירָא
 -אלער עניימעגלא,,) 1915 רָאי ןיא טמָאק
 סנייטשנייא ןעו .(?עירָאעט-סטעטיוויט
 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא עירָאעט
 יד ךיז ףיוא ןגיוצעג יז טָאה 1905 רָאי

 עטסערג יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא

 ןוא עראקנאופ ,קנאלפ) רעקיזיפ-טלעוו

 -אב דלאב טָאה ןייטשניא .(ערעדנא
 טעטיסרעווינוא סלא ןעגנודאלנייא ןעמוק

 "וצ קיזיפ רעשיטערָאעט ראפ רָאסעּפָארּפ

 יגָארּפ ןיא רעטעּפש ,ךיריצ ןיא טשרע

 ןעמ ןעוו .ןילרעב ןיא 1914 רָאי ןיא ןוא

 ,המח יוקיל ַא ייב ,1919 רָאי ןיא טָאה

 -עּפסקע עלעיצעּפס ךרוד ,טלעטשעגטסעפ

 -נייא זא ,רעשרָאפ עטנרעלעג ןופ סעיציד

 ךרוד) קיטכיר זיא עירָאעט סנייטש

 -ּפָא רעד ןופ טייקיטכיר יד ןלעטשטסעפ

 רעד ןגעק ןלַארטש-טכיל יד ןופ גנוגיינ

 -מוא ןרָאװעג םור סנייטשנייא זיא (ןוז

 "נייא זיא ןייטשנייא .סיורג ךעלנייוועג

 טעמכ ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעג

 סעימעדַאקַא-טלעו עכעלטפַאשנסיװ עלַא

 ןוא עילאטיא ,עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא

 יד ןיא סעזייר ענייז .רעדנעל ערעדנַא
 -ףמואירט ןעוועג ןענעז רעדנעל עקיזָאד

 ןעמוקַאב ןייטשנייא טָאה ךָאנרעד .ןגוצ

 -נייא .קיזיפ רַאפ עימערּפ-יילבָאנ" יד

 ןטערטעגסױרַא לָאמ ליפ זיא ןייטש

 רעד ןופ ןעגנורעדנע עלַאיצַאס רַאפ

 טָאה דיי סלַא .גנונדרַא רעכעלטפַאשטריוװ
 עכעלטייד ענייז ןזיוװעגסױרַא ןייטשנייא

 ראפ ןוא םזינויצ םעד ראפ סעיטַאּפמיס

 -ָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ יובפיוא םעד

 זיא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא םייה רעלַאנ
 -רַא ןוא סעדער טימ ןטערטעגפיוא ךיוא

 -נַא ןוא "דוסיה ןרק,, םעד רַאפ ןעלקיט
 טייצ עסיוועג ַא זיא ןייטשנייא .סעיצ
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 טָאר ןשימעדַאקַא ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג
 "ורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיאערבעה ןופ

 -רָאפ ןרע ךיוא זיא ןייטשנייא .םילש
 -ניא ןכעלטפַאשנסיו ןשידיי ןופ רעציז
 -טיה םעד בילוצ --- .('ָאוװיי,,) טוטיטס
 -שטייד ןזָאלרַאפ ןייטשנייא טָאה םזירעל
 ,עקירעמַא ןיא טציא טניואוו ןוא דנַאל

 רָאי ןיא שדוח ןטייווצ ןופ ןעמָאנ ךייא
 שדוח רעטשרע רעד ואוו ,חול ןשידיי ןיא

 שדוח םעד טנכער ןעמ ןעוו .ןסינ זיא
 "רייא , זיא רָאי ןופ ביוהנָא סלַא ירשת
 טָאה רייא שדוח רעד .שדוח רעט8 רעד
 סיוא טלַאפ ןוא געט 29 רָאנ קידנעטש

 יד ןוא לירּפַא ןופ טפלעה עט2 יד ךרעל

 ןופ לזמ רעד  ,יַאמ ןופ טפלעה עטשרע
 ןיא ןוא ,סקָא ןַא ,"רוש,, זיא רייא שדוח
 סָאװ סקָא ןַא יו טלעטשעגרָאפ רע טרעוֶו

 -יא ןדיי ןבָאה רייא ןעמָאנ םעד .טרעקַא
 -ָאמ עלַא טּפיוהרעביא יוװ) ןעמונעגרעב

 יד ןיא .לבב תולג ןיא (ןעמענ'ןטָאנ
 רעד טָאה שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןטייצ
 -עג רךימ ןוא ,''וז" ןסייהעג רייא שדוח
 אוה וז שדוחב, 'א םיכלמ ןיא ןעניפ

 ןופ םירפס ערעדנַא ןיא ;"ינשה שדחה
 שדחה, ןײמעגלַא ןיא רע טסייה ך"נת

 רעד ןיא .(שדוח רעטייווצ רעד) "ינשה

 "תינעת תליגמ,, קינָארכ רעשידיי רעטלַא

 רעד ןופ ןטייצ יד ןוס טמַאטש סָאװ)

 -סיה ייר ַא ףיוא ןזיוועגנָא ןענעז (הנשמ

 ג"ל, עז .רייא ןופ סעטַאד עשירָאט

 ,"יבש חסּפ,, ,"הריפס,, ,"רמועב

 ןכלעוו ןיא ,לייט-טלעוו רעד עּפַאריײא
 יד טניואועג 1929 רָאי ןיא טָאה סע

 טלייצעג טָאה עּפָאריײא .ןדיי לָאצ עטסערג

 ןָאילימ 500 ךרעל ןופ גנורעקלעפַאב ַא

 -ערג יד ,ןדיי ןָאילימ 9 ךרעל ייז ןשיווצ

 -נעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא ןדיי לָאצ עטס

 ךרעל ,ןליוּפ ןיא ןעניפעג ךיז טָאה רעד
 םעד ןגעוו .ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא 3

 הכיא---רייא

 יד טלַאהטנַא
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 עטשרע סָאד ןעמוקעגנָא ןענעז ןדיי ןעוו

 -רַאפ ןַארַאפ ןענעז ,עּפָארייא ןייק לָאמ
 "יימ ןעוועג ןענעז סע .,ןעגנוניימ ענעדיש
 תולגו הידבע ןיא קוסּפ רעד זַא ,ןעגנונ

 ןיוש זַא ,טניימ "דרפסב רשא םילשורי

 שדקמה תיב ןטשרע ןופ ןטייצ יד ןיא
 סָאד) עינַאּפש ןופ ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה
 טשינ ןענעז סָאד רעבָא .(דרפס ןייז לָאז
 רָאנ זיא סע .תורעשה עכעלנײשרַאװ
 טייצ רעד ןופ טימרעדניא ןיוש זא ,רעכיז
 רַאפ רָאי 100 ךרעל) שדקמה תיב ןט2 ןופ
 ןבָאה (גנונעכערטייצ רעכעלטסירק רעד
 ַא ןיא ןדיי לָאצ עסיורג א ןענופעג ךיז

 יו ,רעדנעל עשיאעּפָארײא ייר רעצנַאג

 רַאגָאז ןוא עינַאּפש ,םיור ,דנַאלנכירג

 עּפָארײא ןיא ןדיי לָאצ יד .ךיירקנַארפ
 -ערגרַאפ רדסכ ןָא טלָאמעד ןופ ךיז טָאה
 ןט2 ןופ ןברוח ןכָאנ לעיצעּפס ןוא ,טרעס
 ןענעז ןדיי ךס ַא ןעוו ,רתיב ןופ ןברוח
 טפאשעגנַאפעג ןיא  ןרָאװעג ןעמונעג

 -רַאפ ןענעז ןוא רעטילימ ןשימיור ןכרוד
 -עּפש ןיא .עּפָאריײא ןייק ןרָאװעג טפיוק
 -נוהרָאי ןט12 ןופ) רעטלַאלטימ ןרעט
 -עג טּפיוהרעביא עּפָארײא זיא ןָא טרעד
 ןשידיי ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןרָאװ

 -ַאטיא ,דנַאלשטייד ,עינַאּפש ןיא) קלָאפ
 -ייא טמענרַאפ ןָא טלָאמעד ןופ ןוא (עיל
 -עג רעד ןיא טרָא ןטסערג םעד עּפָאר
 -המחלמ יד ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש
 ,לייט רעטסערג רעד זיא 1945--1929 רָאי

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ,ןדיי ןָאילימ 6 ייב

 ןענעז ןדיי ךס ַא ןוא ,ןעײמרַא עשטייד
 ןַארַאפ זיא טציא ;עּפָארײא ןופ עפָאלטנַא
 ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ייב עּפָארײא ןיא
 ןעמענ יד ןופ רעטרעווכוז יד ייב עז .ןדיי
 .רעדנעל עשיאעּפָארײא ענעדישרַאפ יד ןופ

 סָאװ ך"נת ןיא רפס ןופ ןעמָאנ הכיא
 ןברוח ןפיוא רעדילגָאלק

 רעד ןיא הדוהי דנַאל ןוא םילשורי ןופ

 ןעמָאנ רעד .ןברוח ןטשרע ןופ טייצ
 -שרע סָאד סָאװ ןופרעד טמַאטש "?הכיא,
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 ךיז טביוה רפס ןקיזָאד ןיא דיל-גָאלק עט

 ,(יוזא יװ) ?הכיא, טרָאװ םעד טימ ןָא
 ,ךעלטיּפַאק 5 ןופ טײטשַאב רפס סָאד
 הכיא , טימ ןָא ךיז טבייה עטשרע סָאד
 "ביעי הכיא, טימ עטייווצ סָאד ,"הבשי
 -רעפ סָאד ,"רבגה ינא, טימ עטירד סָאד

 עטפניפ סָאד ןוא ,"םעוי הכיא , טימ עט
 ריפ עטשרע יד ןיא ."'ה רוכז, טימ
 -רָאעגנייא םיקוסּפ יד ןענעז ךעלטיּפַאק
 ןיא ?תיב-ףלא ,, ןופ רדס םעד טיול טנד
 "תיב ףלא; רעד ןיא לטיּפַאק ןטירד
 ןעייו טשרעוצ טסייה סָאד ,קיכַאפיירד
 לָאמ יירד ךָאנרעד ?ףלא, לָאמ יירד
 -ַאק עטצעל סָאד .,רדסכ יוזא ןוא ?תיב,

 ןוא ,תיב-ףלא םעד טיול טשינ זיא לטיּפ
 ןטצעל ןופ ליטס רעד זיא טּפיוהרעניא

 ןיא יװ רערעדנַא ןא ןצנַאגניא לטיּפַאק
 "הכיא, רפס ןופ ,ךעלטיּפַאק עטשרע יד
 ןבירשעג טָאה רבחמ רעד זא ,ןעז וצ זיא
 רעדָא ןויצ ןעוו רעדילגָאלק עטשרע ענייז
 ןצנַאגניא טשינ ןעװעג זיא םילשורי
 םירָאװ ,טרעטשעצ זייוולייט רָאנ ,בורח

 רע טגָאלק רעטרעװ עטשרע יד ןיא דלַאב
 יתבר,, יד ,טָאטש עקיזָאד יד סָאװ ףיורעד
 -לעפאב ךס א טַאהעג טָאה עכלעוו ,?םע
 ןייז טציא זומ ,"סמל התיה,, גנורעק

 ןיא ןגעקַאד .ערעדנַא וצ קינעטרעטנוא
 רה לע רעטרעוװ יד ןופ לטיּפַאק ןטצעל
 סָאװ גרַאב-ןויצ םעד ףיוא) "םמשש ןויצ
 סָאד זא ,ןעז וצ זיא ,(ןרָאװעג טסיוװ זיא
 ןצנַאג ןכָאנ ןיוש ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 יד ?הכיא ןבירשעג טָאה רע .ברוח

 זא ,טגָאז ו"ט ארתב אבב ןיא ארמג

 רעסַאפרַאפ רעד ןעוועג זיא ,איבנח הימרי
 סָאד טרעוו ארמג רעד ןיא ;"הכיא ,, ןופ

 -גָאלק) ''תוניק,, ןפורעגנָא "הכיא ,, רפס

 -עג טָאה והימרי זא םעד ןגעוו .(רעדיל

 ךיוא רימ ןעניפעג "תוניק,, רפס ַא ןבירש

 זא ה"ל לטיּפַאק 'ב "?םימיה ירבד.. ןיא

 טױט םעד ףיוא טגָאלקעג טָאה והימרי
 טיטעג זיא רעכלעוו) ךלמה והישאי ןופ
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 (םילשורי ןברוח ןרַאפ טייצ ַא ןרָאװעג

 םיבותכ םנה,, ןעיירעגָאלק עקיזָאד יד ןוא

 יד ןיא ןבירשעגפיוא ענעז) "תוניקה לע
 יד ןענעז "הכיא, רעזדנוא ןיא .,(תוניק
 טשינ ךלמה והישאי ףיוא רעדיל-גָאלק
 וצרעד ןעניפעג טעװ ןעמ ןדייס .,ןַארַאפ
 ופא םעזב ץאניו, 'ב הכיא ןיא זמר א
 זא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע .,"ןהכו ךלמ
 -ַאלפ רעקירָאטסיה רעשידיי רעד ךיוא
 ןברוח ןטייוצ ןופ טייצ רעד ןופ סויוו

 ,18 רעמיטרעטלַא ךוב ןייז ןיא טביירש
 -אי ףיוא טגָאלקעג טָאה קלָאפ סָאד , זא
 ןבירשעג טָאה הימרי ןוא ,ךלמה והיש
 ייב ךיז טניפעג סָאװ ,הניק ַא םיא ףיוא

 רפס סָאד -- ."גָאט ןקיטנייה זיב זדנוא
 -יל עטסנעש יד ןופ ענייא זיא "הכיא,

 "יל-טלעוו רעד ןיא רעדיל-גָאלק עטסשיר

 -סיוא ָאד טָאה רעטכיד רעד :;רוטַארעט
 -ַאנ םעד ףיוא ייוו.המשנ ןייז ןסָאגעג
 טקירד ןוא קלָאפ ןופ קילגמוא ןלאנָאיצ

 .רענעט עטסטרַאצ יד ןיא ייוו ןייז סיוא
 ייב טגָאזעג טרעוו ''הכיא,, רפס סָאד --

 סָאד ,באב העשת ןופ טכַאנ רעד ןיא ןדיי
 ןיוש טרעוװו ןוא גהנמ רעטלַא ןא רָאג זיא
 ,תבש ימלשורי) ארמג רעד ןיא טנָאמרעד
 תליגמב ןיטשופו ןיבשוי ויח, ,ו"ט קרּפ

 ך"י קרּפ םירפוס תכסמ ןיא ;("תוניק
 םייב ןגָאז ףראד ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו
 רפס םוצ ."הליגמ תאירק לע, ?הכיא ,,
 רעד ןוא םישרדמ ןַארַאפ ןענעז ?הכיא ,
 הכיא; רעד ןיא ייז ןופ רעטסקיטכיוװ

 ,"יתבר

 -- 1856 ץריה ילתפנ רעבמיא
 ןמיה ןופ רעסאפראפ ,רעטכיד ,(9

 -ילַאג) וועשטָאלז ןיא ןריובעג ??הוקתה,

 -טלעוו ַא טנגוי ןייז ןיא ןעמוקַאב ;(עיצ

 עסיוועג ַא טרעדנַאװעג ;גנאיצרעד עכעל

 ןיא ;:עינעמור ןוא ןראגנוא רעביא טייצ

 טרעדנוהרָאי ןט91 ןופ ןרָאי רע80 ביוהנא

 -עג טָאה רע ואוו ,לארשי-ץרא ןייק קעווא
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 -ַאב דיז רע טאה טרָאד .רָאי 12 טניואוו
 רעקיטילָאּפ ןעשילגנע םעד טימ טעדניירפ
 טָאה רעכלעוו ,טנאפילא טניירפ-ןדיי ןוא

 -ַאב וצ קנאדעג ןטימ ןגארטעגמורַא ךיז

 -ץרא ןיא ,לארשי-ץרא ןיא ןדיי ןצעז
 (1884 רָאי ןיא) רעבמיא טָאה לארשי

 ,"הוקתה, דיל טמירַאב ןייז טסַאפרַאפ
 ,וצרעד עידָאלעמ יד טסאּפעגוצ ךיוא יו
 רעלַאנאיצַאנ רעד ןרָאװעג זיא סָאד ןוא

 טרָאד טָאה רע .קלָאפ ןשידיי ןופ ןמיה |

 רָאי ?יאקרב, לכיב ַא ןעבעגעגסיױרַא
 .רעדיל עשיאערבעה ייר ַא טימ (6

 -רַאפ רעבמיא טָאה תוביס עסיוועג בילוצ

 -עג ַא טניואוועג ןוא לארשייץרא טֹזָאל

 ןיא ךָאנרעד ,ןָאדנָאל ןיא טייצ עסיוו
 טקיטפעשַאב ךיז טָאה רע ואוו ,קראידוינ
 ןוא ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע ןטלַאה טימ
 ןופ שילגנע ףיוא רעכיב ןבעגסױרַא ךיוא

 טװאורּפעג טָאה ןוא ,טלַאהניא ןשיטסימ
 -יק יהד/) רעכיב עשילגנע ענייז ןיא

 הלבק ןקינײרַאפ (ערעדנַא ןוא ?טוָאנ

 זיא רעבמיא .עיפָאזָאליפ רענרעדָאמ טימ
 ,קראי-וינ ןיא ןברָאטשעג

 ךיז טיצ סָאװ ,עיזַא ןיא דנאל עידניא
 1947 ראי זיב ןוא ,עניכ זיב עיסרעּפ ןופ
 יד .טפאשרעה רעשילגנע רעטנוא ןעוועג
 עג טרעוו עידניא ןיא גנורעקלעפַאב לָאצ

 ןענעז ייז ןשיווצ ,ןאילימ 350 ייב טצַאש

 טרעװ יצ ,ןדיי טנעזיוט 25 ייב ןַארַאפ
 ?ך"נת ןיא טנָאמרעד עידניא דנאל סָאד
 סָאד זָא ,עניימ טרעּפא רעטנרעלעג רעד

 טניימ םיכלמ רפס ןופ ?ריפוא, דנאל

 ןבָאה ןיוש לָאז ןיהַא טרָאד ןוא עידניא

 ןעגנערב וצ ןפיש טקישעג ךלמה המלש

 ואו ,רתסא תלגמ ןיא קוסּפ רעד .דלָאג
 טָאה שורושחא זַא ,טגָאזעג טרעװ סע
 -עג טרעוו י"שוכ זיב ודוה,, ןופ טגיניקעג
 "ןדוהג, זַא .טשטייטעגסיוא ךעלנייוו
 "נאס רעטלַא רעד ןיא ;עידניא טניימ
 ןסיהעג עידניא טָאה ךארּפש-טירקס
 ןוש טרעװ ארמג רעד זיא .,?ודנעה,
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 טרָאװ םעד טימ טנָאמרעד דנאל סָאד

 ארתב אבב אומג רעד ןיא ןוא ,!'יודנה,;
 'ר, ארומא ןַא טנָאמרעד טרעװ ד"ע
 ַא טלײצרעד רעכלעוו ,"האודניה הדוהי

 ןיא םי ןפיוא ןרָאפעג זיא רע יווװ השעמ
 ןכַאז עכעלרעדנואוו ןעזעג ןוא ףיש ַא

 ןדיי ןעוויג ןענעז רעטלָאלטימ ןעירפ ןיא

 יבר וַא ,עדנעגעל ַא ןאראפ .,עידניא ןיא
 -גוההראי ןט12 ןיא) ארזע ןבא םהרבא
 ןעגנורעדנאו ענייז ףיוא טָאה (טרעד
 ןיא ןימינב יבר .עידניא טכוזַאב ךיוא
 ןדיי יד טנָאמרעד גנוביײרשַאב-עזייר ןייז

 ענייז ןיא ם"במר רעד ךיוא .עידניא ןיא
 ןגעו טביירש לינול ימכח יד וצ תובושת
 םיעדוי םניא , זַא עידניא ןיא ןדיי יד

 אלא תדה ןמ םהל ןיאו בתכבש הרותה
 "הנומשל םילומינו םיתבוש םהש המ

 זיא סע ןוא ,ךיינת ןופ טשינ ןסייוו ייז)
 סָאד רָאנ עיגילער רעד ןופ ןעבילבעג ייז
 "יז עלמ ןענעז ןוא תבש ןטיה ייז סָאװ
 -ינ רעד ןיא .(געט 8 וצ רעדניק ערע
 ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טייצ רערע
 ןופ ןוא עּפָארײא ןופ ןדיי עידניא ןיא
 עדנע ןיא טשרע רעדנעל עשיבַארַא יד
 1860 רָאי ןיא .טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ
 רעד עידניא ןיא ןדיי יד טכוזַאב טָאה
 טָאה רע ןוא ריּפס בקעי יבר רעדנזייר
 ,"ריּפס ןבא,, רפס ןייז ןיא ןבירשַאב ייז
 ןופ ןעײטשַאב עידניא ןיא ןדיי יד --
 סָאװ ,ןדיי עקיטרָאד יד ןופ ;ןלייט ייווצ

 -ארזיא ענעב) "לארשי ינב, טפור ןעמ

 ןעניואו סָאװ .,עקיטיוהיץראוש ,(לע

 -ייא ןופ ןוא .רָאי 1500 ייב רעכיז טרָאד
 -עז סָאװ ,ןדיי עשיבַארַא ןוא עשיאעּפָאר

 -גיא ןייק ןעמוקעג סנטצעל טשרע ןענ

 -נמ ערעייז ?לארשי ינב,, יד ןגעוו .עיד

 טרָאװכוז םייב עז טרַא:סנבעל ,םיגה

 ןוא טעשיאעּפָאװײא יד .?לארשי ינב;

 ןיא ןטסײמַא ךיז ןעניפעג ןדיי עשיבַארַא

 ןוא ייבמָאב ,אטוקלַאק טעטשטּפיוה יד

 .ןָאָאגנַאר
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 "קניא, ןעמָאנ םעד טימ עיציזיווקניא
 -ַאל ףיוא שטייט רעד זיא סָאװ ?עיציזיוו
 יד ןעמ טייטשראפ "גנושרָאפסיױא,, ןייט
 -ױטַאק-ךעלטסירק רעד ןופ עיצוטיטסניא
 -עגסיוא טָאה סָאװ ,עיגילער רעשיל
 ןגעק ןסעצָארּפ טריפעג ןוא טשרָאפ

 ןטיהעגּפָא טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק
 עיגילער עשילױטַאק יד קירעהעג יו
 ןעקנאדעג טגָאזעגסױרַא ןבָאה רעדָא/

 קימיטשנייא ןיועג טשינ ןענעז סָאװ
 -ךעלטסירק רעד ןופ ןעגנוניימ יד טימ
 רעשידיי רעד ןיא .עיגילער רעשילױטַאק
 טליּפשעג עיציזיווקניא יד טָאה עטכישעג
 עלָאר עקירעיורט ןוא עסיורג רעייז ַא

 ןרָאװעג טריפעג זיא יז סָאװ ,טימרעד
 ןגעק טסייה סָאד ,"םיסונא; יד ןגעק
 "נָא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי
 ,טלעו רעד רַאפ ,םינּפל רָאנ ןעמענוצ
 -עג ןיא רעבָא ,עיגילער עכעלטסירק יד
 וצ רעטייו טימַאב ךיז ייז ןבָאה םייה
 יד ןיא ךיוא .,טייקשידיי רעייז ןטלַאה

 ןטערטעגפיוא עיציזיווקניא עכעלטסירק
 םעד ןגעק לעיצעּפס .םירפס עשידיי ןגעק
 -ָאמ םעד טימ טנערברַאפ ייז ןוא ,דומלת

 ןוא טשרָאפעגסיױא ייז טָאה ןעמ זא ,וויט
 -טסירק רעד ןגעק ןעכאז ןענופעג טרָאד
 םיסונַא עשידיי ןגעק -- ,עיגילער רעכעל
 ןיא עיציזיווקניא יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה
 טקראטשרַאפ זיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט4

 -יפָא זיא סע ןעוו ,1480 רָאי ןיא ןרָאװעג

 -יזיווקניא יד ןרָאװעג טריפעגנייא לעיצ

 עטסמאזיורג יד וצ .עינַאפש ןיא עיצ

 סַאמָאט טרעהעג טָאה ןרָאטיזיוװקניא

 רָאי ןיא עינאּפש ןיא ,ָאדַאמעװקרָאט

 ךעלנייוועגמוא ןא ןעוועג זיא סָאד ,3

 זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,שטנעמ רעמַאזיורג

 רעד ןיא טרָאװ:קערש א סלא ןבילבעג

 -עגסיורא טָאה רע .עטכישעג רעשידיי

 -יווקניא רַאפ "ןעגנוזייוונָא, ךוב ַא ןבעג

 ןריפיוא ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא יוװ ןרָאטיז

 -ייז ןיא ןײרַא ןלַאפ סָאװ ,עלַא יד טימ
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 רבוע ןופ טכַאדרַאפ ןרעטנוא טנעה ערע
 .עיגילער רעכעלטסירק רעד ףיוא ןייז
 -נײרַא ןעמ טָאה םיסונַא עטריטסערַא יד
 ואו ,ןרעלעק ערעטסניפ ןיא ןפרָאװעג
 עטסמַאזיורג יד ןָאטעגנָא ייז טָאה ןעמ

 זא ןייז הדומ ךיז ןלָאז ייז ידכ םירוסי
 ,תווצמ עשידיי םייהעג ןיא ּפָא ןטיה ייז
 ןעמ .םיניד ערעדנַא ןוא תבש לעיצעּפס
 -עג ,ליומ ןיא רעסַאװ רדסכ ןסָאגעג טָאה
 ןזייא רעקיטש עטילגעגנָא טימ ןכָאטש
 ּפָאק ןטימ ןעגנָאהעג ,לגענ יד רעטנוא
 ןגָארטעגרעביא ןבָאה םיסונַא ליפ .,ּפָארַא

 ,ךיז ןעוועג הדומ טשינ ןוא םירוסי יד

 -ינייּפ יד ייב ןברָאטשעג ןענעז ערעדנַא
 "עג הדומ ךיז ןבָאה רעבָא לייט ;ןעגנוק

 ןט16 ןופ רעטכיד רעשידיי רעד .ןעוו
 זיא רעכלעוו ,יקשוא לאומש טרעדנוהרָאי
 "יזיווקניא רעד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןיילַא
 ,עיציזיוקניא רעד ןגעװו טכביירש ,עיצ
 "רעזייא טימ היח עדליוו ַא זיא סָאד זא
 טפיג רעד יװ זיא םעטָא ריא ,לגענ ענ
 טרעוו טמוק יז ןיהואוז ןוא ,גנַאלש ַא ןופ
 -עז גָאט טקיטנייה זיב ךָאנ .בורח ץלַא
 יד ןופ ךעלקינייא-רוא-רוא יד ייב ןענ

 "עג ןטלאהעגפיוא לאגוטרָאּפ ןיא םיסונא
 ,טָאג, :תוליפת שיזעגוטרָאּפ ףיוא ןרָאװ
 וצ ןלאפניירַא טשינ לָאז ךיא רימ ףלעה
 -יוקניא יד שטָאכ "!עיציזיווקניא רעד
 -- ,ןדנואוושראפ גנַאל ןיוש זיא עיציז
 "יא ןלייטרוארַאפ טגעלפ עיציזיווקניא יד

 -עדישרַאפ וצ םיסונַא עטגידלושרַאפ ער
 יז טָאה ןטסײמַא רעבָא ,ןפָארטש ענ

 -ערברַאפ ךרוד טיוט םוצ טלייטרוארַאפ

 "יוא, עז) עפ-אדיָאטױא םעד ףיוא ןענ
 ןופ ןטייצ יד ןיא זיולב .(?עפאדָאט

 ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז אדאמעווקרָאט

 טָאה עיציזיווקניא יד ,ןשטנעמ 0

 םירפס עשידיי ךס ַא טנערברַאפ ךיוא

  "ַנַא ןיא ךיוא ,דומלת םעד לעיצעּפס ןוא

 "קניא יד טשרעהעג טָאה רעדנעל ערעד

 רעבָא ;(עילַאטיא ןיא לשמל) עיציזיוו
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 "יורג ױזַא ןעוועג טשינ יז זיא ץעגרע ןיא
 -- .לאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןיא יװ םַאז
 -ּפָא זיא עיציזיווקניא יד ןעוו ,םעד ןגעוו

 "טע ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןרָאװעג טפַאשעג
 -ּפָא יז זיא לאגוטרָאפ ןיא ,סרעכיז סָאװ
 ןוא ,1751 רָאי ןיא ןרָאװעג טכַאװשעג
 -עג טפאשעגּפָא טרָאד יז זיא לעיציפָא
 זיא עינַאּפש ןיא .,1820 רָאי ןיא ןראוו
 ,1780 רָאי ןיא ןראוועג טפַאשעגּפָא יז
 זיא ךָאנ זַא ,ןזייואב ןאראפ זיא סע םגה
 -ַאּפש ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןט19 בױהנָא
 יד ךרוד עפאדָאטיױא ַא ןעמוקעגרָאפ עינ
 רעד ךרוד זַא ,ןָא טמענ ןעמ .עיציזיווקניא
 ךרוד ןענעז ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ
 -רַאפ רעדָא טנערברַאפ עיציזיווקניא רעד
 -ימ לטרעפ א רעביא ןרָאװעג טקינייּפ
 רעטסערג רעד ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ ןָאיל
 ,םיסונא-ןדיי לייט

 -ָאנ ןקיזָאד םעד טימ ןלובַאנוקניא
 םירפס ןוא רעכיב ןעמ טנכיײצַאב ןעמ
 םעד רַאפ ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ

 -ערטייצ רעשידיי רעד טיול ;1500 רָאי
 סע .ס"ר רָאי םעד רַאפ סע זיא גנונעכ
 עשיאערבעה לָאצ עסיוועג ַא ןַארַאפ זיא
 רַאפ ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ םירפס
 סלַא טנַאקַאב ןענעז ייז ןוא ,רָאי םענעי

 ןעמ ."ןלובַאנקניא עשיאערבעה, יד
 "וקניא עשיאערבעה לָאצ יד זַא ,טביולג
 טקעדטנַא טציא ךיז טניפעג סָאװ ןלובַאנ
 ,180 זיב טכיירגרעד ,טלעװ רעד ףיוא

 סָאד זיא שיאערבעה ףױא רוסיא
 ןוא ןדניב שטייט רעד "?רוסיא,, טרָאװ
 רעד ןַארַאפ זיא 'ל רבדמב שמוח ןיא
 ךיז ףיוא טמענ רענייא זַא ,,קורדסיוא
 ןדניב וצ) "רסא רסאל, ןָאט וצ סעּפע
 ןטייצ יד ןיא ,רעטעּפש רעבָא ,(דנוב ַא
 ךָאנרעד ןוא ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ
 טרָאװ ןטימ זיא םירפס םיקסוּפ עלַא ןיא

 רָאט ןעמ סָאװ ךאז ַא טניימעג ?רוסיא,

 "רַאפ רעד ,טסבלעז הריבע יד ,ןָאט טשינ

 200 םייסיא--לובַאנוקניא

 ןַארַאפ ןענעז ױזַא .ךאז רעד ןופ טָאב

 יװ ,םיללכ ענעדישרַאפ ארמג רעד ןיא
 -רַאפ ןייא) "רוסיא לע לח 'רוסיא ןיא;,
 זיא סע ואוו ןייז קיטליג טשינ ןָאק טָאב

 -עדנַא ןוא ,(טָאברַאֿפ רעטייווצ ַא ןַארַאפ

 טָאה "רתיהו רוסיא,, טרָאװ ןטימ .ער
 ןענַאטשרַאפ םירפס םיקסוּפ יד ןיא ןעמ
 םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ םיניד עלַא
 געמ ןעמ סָאװ ,גראוונסע ןופ טָאברַאפ
 .טשינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא ןסע

 זיא סָאװ ,ןעמָאנ רעד זיא סָאד םייסיא
 שיאערבעה ןיא טנייה ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 וצ ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןוא

 עמורפ רעייז ןופ עטקעס ַא ןענעכיײצַאב
 -קמה תיב ןטייווצ ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי
 -ָאד רעד ןופ ןעמָאנ רעקיטכיר רעד .שד

 ,טנַאקַאב יונעג טשינ זיא עטקעס רעקיז
 "יב יד ןיא טנָאמרעד טרעו עטקעס יד
 -אלפ ןוא ןָאליפ ףָאזָאליפ ןשידיי ןופ רעכ

 ןופ ףוס םוצ טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,סויוו
 רעכיב ערעייז ןיא .שדקמה תיב ןט2
 שיכירג ףיוא ןפורעגנָא םייסיא יד ןרעוו

 ףיוא ;'יאָאנסע, ךיוא ןוא ?יאָאעסע;
 "ינעסע,, ייז ןסייה סוינילּפ ייב ןײטַאל
 ןופ גנומַאטשּפָא ןוא גנוטיידַאב רעד ןגעוו
 .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא ןעמָאנ ןקיזָאד

 -ַארַא ןופ טמַאטש סָאד זַא ,ןביולג לייט
 (רָאטקָאד ?ָאיסַא; טרָאװ ןשיאעמ
 "ענרַאפ ךיוא ךיז ןגעלפ םייסיא יד לייוו
 -"ימ ערעדנַא .עקנארק ןלייה טימ ןעמ
 ,"אסח,/ טרָאװ ןופ טמַאטש סָאד זא ,ןענ
 ךארּפש רעשיריסטלַא רעד ןיא זיא סָאװ
 "עג ןליוו לייט .דיסח ןופ שטייט רעד

 עשיאערבעה סָאד טרָאװ םעד ןיא ןעניפ
 ןרָאװעג ןבָאה לָאז ןופרעד ןוא ,"עונצ,

 ?יאָאנסע, טרָאװ סָאד שיכירג ןיא
 ארמג רעד ןיא רימ ןעניפעג ךעלקריוו

 ןענעכייצַאב וצ "םיעונצ, טרָאװ סָאד
 "עג זיא סָאװ -- .ןשטנעמ עמורפ רעייז
 סָאד ךיוא ?םייסיא יד ןופ ערעל יד ןעוו

 ןוא ןָאליפ םגה ,טנַאקַאב יונעג טשינ זיא
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 -סיוא רַאגָאז ןוא ָאי ןביירש סויווַאלפ
 יז סָאװ סָאד רעבָא ;םעד ןגעוו ךעלריפ

 םייסיא יד לייוו ,רעכיז טשינ זיא ןביירש
 -עג ןיא סערעל ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה
 ןיז ןיא) טלייצרעד סויוואלפ .םייה
 ייב ןעוועג זיא רע זַא ,(עיפארגָאיבָאטיױא

 ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,טייצ עצרוק ַא יז
 טימ יונעג ןענעקַאב וצ ךיז ידכ ,קינייוו

 ןעמ טסייוו ןײמעגלַא ןיא .ערעל רעייז
 רעיז א טריפעג ןבָאה םייסיא יד זָא
 טשינ ןבָאה ייז .ןבעל קילייה ןוא םורפ
 -ראפ טשינ ןוא טעטש יד ןיא טניואוועג
 ןבָאה ייז לייו ,לדנַאה טימ ךיז ןעמונ
 ןוא לדניווש וצ טריפ סָאד זַא ,ןטלַאהעג

 -עד ןבָאה ייז ;ןבעל ךעלרע טשינ ַא וצ
 .רעפרעד יד ןיא רָאנ טניואוועג רעביר
 -רעביא ייז ןבָאה ךעלגעמ טייוו יוװ ןוא
 יד ןופ טרעדנוזעגּפָא טניואוועג טּפיױה

 -ליוו יד ןיא ןטסײמַא ,ןשטנעמ עקימורַא
 ןבָאה ייז ןדרי ךייט ןופ ןטנגעג ערעד

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא דרע יד טעברַאַאב
 ןייא םייסיא עלַא ןבָאה טריפעג ,הכאלמ
 -ענומָאק טרָאס ַא ,עסַאק עקידתופתושב
 וצ טרעהעג טָאה ןגעמרַאפ סנדעי :ןבעל

 -רַאפ טָאה רענייא ליפיוו .רעדילגטימ עלַא
 רעד ןיא ןגָאוטעגנײרַא רע טָאה טניד
 ןוא ,עטקעס רעד ןופ עסַאק עניײמעגלַא
 -עּפס ַא טריפעגנָא טָאה עסַאק רעד טימ
 עלַא .רעטלאוורַאפ רעטלייװרעד לעיצ
 -אזוצ טניואוועג ,ןעמַאזוצ ןסעגעג ןבָאה
 ןַא טשרעהעג טָאה ייז ןשיויצ ןוא ,ןעמ

 -ברק ןייק ,טפַאשטניירפ עקיטכירפיוא

 -עג טשינ ייז ןבָאה שדקמה תיב ןיא תונ

 ןטיוט ןגייק ןעוועג ןענעז ייז לייוז ,טכארב

 ןגעלפ ןגײקַאד ;ןשינעפעשַאב עקידנעבעל
 -עמש) תרוטק שדקמה תיב ןיא ןקיש ייז

 ,ךילנײשרַאװ ,ןבָאה ייז .(ןזָארג עקידעק

 "יג טשינ ןוא שיילפ ןייק ןסעגעג טשינ
 ךירטשטּפױה רעד ,ןייוו ןייק ןעקנורט

 ןיא ,ןבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג זיא ערעייז

 ןוא טַאהעג הנותח טשינ ,לייט ןטסערג

 22 םייסיא

 טימ ןבעל-עילימַאפ ןייק טריפעג טשינ
 ןגעלפ טפַאשליזעג רעייז ןיא ;יורפ ןייק
 ןוא ןשטנעמ עגנוי עדמערפ ןעמענוצ ייז
 תבש .ןבעל רעייז ןיא ןייז ךנחמ יז
 -נייוועגמוא רעד טימ ןטיהעגּפָא יז ןבָאה

 גָאט ןצנַאג ַא ןוא ,טייקיונעג רעטסכעל
 יז רַאפ ןענרעל רעטסטלע רעייז טגעלפ

 לבוט ךיז ןנָאה ייז .םירפס ערעייז ןופ

 טימ ןעוועג ללּפתמ ןוא ירפרעדניא ןעוועג
 "על ערעייז ןגעוו -- .גנַאגפיוא-ןוז רעד
 םייסיא יד זא ,סויװַאלפ רעביא טיג סער
 ,טָאג ןופ זיא ץלַא זא ,טביולגעג ןבָאה

 ןעיירפ ןייק טשינ טָאה שטנעמ רעד זא
 זיא םיא טימ טעשעג סָאװ ץלַא ןוא ןליוו
 ןבָאה ייז .טָאג ןופ ןרָאװעג רזגנ יױזַא
 המשנ יד טרעוו טיוט ןכָאנ זַא ,טביולגעג
 סָאװ לגיופ ַא יו ,רעּפרעק ןופ טיײרפַאב

 םייסיא יד .גייטש ןופ סיױרַא טילפ
 -ַאב וצ ,טָאג ןבָאה וצ ביל טנרעלעג ןבָאה
 ןבָאה וצ ביל ןוא ערה רצי םעד ןגיז

 וצ טשינ ,שלַאפ ןייז וצ טשינ ,ןשטנעמ
 ,ןיינ --- ןיינ ,ָאי -- אי ןגָאז רָאנ ןרעווש
 ןבָאה ייז :םענייק ןקירדוצרעטנוא טשינ

 ,טפַאשטכענק ןייק טנעקרענַא טשינ ךיוא
 ןשטנעמ עלַא זא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז לייוו
 ןבָאה ייז ,ךיילג ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענעז

 "טנַא ןבָאה סָאװ ,םירפס עמייהעג טַאהעג
 טיקכעלטעג העד ןגעו סערעל ןטלַאה

 ןוא (הנשמ רעד ןופ "הבכרמ השעמ.,)
 השעמ) גנופַאש-טלעו רעד ןגעוו ךיוא
 "עג ךיוא ןבָאה םייסיא יד .(תישארב

 "ירק ענעדישרַאפ ךרוד תואופר טנעק
 טימ ןכערּפשּפָא ךרוד ךיוא יװ רעצכעט
 -יא לייט .םיכאלמ ןופ תומש עקילייה

 ןגעו תואיבנ טגָאזעג ךיוא ןבָאה םייס

 -ַאלפ ןוא ,טפנוקוצ רעד ןופ ןשינעעשעג

 ןענעז תואיבנ יד זַא ,טלייצרעד סויוו

 -רֶָא רעייז ןופ ץיּפש ןיא .ןרָאװעג םיוקמ

 ,רעריפ רעד ןענַאטשעג זיא עיצַאזינַאג
 םַאזכרָאהעג םיא טזומעג ןבָאה עלא ןוא

 -וקנָא טלָאװעג טָאה רענייא ןעוו ,ןייז
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 טומעג רע טָאה הרבה רעייז ןיא ןעמ
 -ינ רעד .עכָארּפ ַא ןייגכרוד .טשרעוצ

 ;ןכַאז יירד ןעמוקַאב טָאה רענעמוקעגגָא
 ךוטרַאפ א ,דרע ןנָארג וצ עטַאּפָאל ַא

 -ָארּפ עטשרע יד .טַאלַאכ ןסייוו ַא ןוא
 טָאה רע ביוא .רָאי ַא טרעיודעג טָאה עב

 טװאורּפעג םיא ןעמ טָאה ןטלַאהעגסיױא

 ןעוועג לבוט ךָאנרעד ןוא רָאי ייווצ ךָאנ

 רע זא ,העובש ַא םיא ןופ ןעמונעג ןוא
 תודוס יד םענייק ןגָאזסױא טשינ טעװ
 -עג ויא רע ןוא ,טפאשלעזעג רעד ןופ
 ,ןבָאה רעדילגטימ יד .דילגטימ א ןרָאװ

 4 ןיא טליײטעג ךיז ,ןסויוװַאלּפ טיול

 -עסקַאװרעד יד 2) ,רעדניק 1) :ןפוטש
 3) ,טײצ:עבָארּפ רעטשרע רעד ןיא ענ
 -עבָאוּפ רעטייווצ רעד ןיא ענעסקַאוװרעד

 ,רעדילגטימ עקידנעטשלופ יד 4) ,טייצ

 -עג ייז ןבָאה גנוטכַא רעסיורג רעייז ןיא

 ,סיוא טזייו סע ןוא ,ונבר השמ ןטלַאה

 סלַא ייז ראפ טנידעג טָאה ונבר השמ זא

 לָאז לָאצ רעייז ,ןבעל רעייז ןופ לָאבמיס

 ןָאליפ ןופ טייצ רעד ןיא ןפָארטַאב ןבָאה

 טניואועג ןבָאה יז .4000 ךרעל

 יד ןעו -- .,לארשי-ץרא ןיא ןטסײמַא

 זיא ןענַאטשטנַא זיא עטקעס םייסיא

 סָאד זַא ,ןעניימ לייט .טסואווַאב טשינ

 טמַאטש סָאװ ,עטקעס עטלַא ןַא רָאג זיא

 ,שדקמה תיב ןט1 ןופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ

 ןרעו סָאװ "בכר ינב, יד ןופ ךעלגעמ

 הימרי ןיא ןוא םיכלמ רפס ןיא טנָאמרעד

 ןדיישַאב ַא טריפעג ןבָאה ייז זא ה"ל

 סָאװ ,"םינויבא , יד ןופ ךיוא יוװ ,ןבעל

 ןענעז ןשטנעמ עלַא זא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 רימ ןביירש "םינויבא , יד ןגעוו) ךיילג

 ,?םינויבא,, טרָאוװכוז ןיא

 רוד , ןיא סייוו שריה קיזייא ןופ גנוניימ

 "וישרודו רוד
 ןטייוצ ןופ ביוהנָא ןיא דלַאב ןענַאטש

 "יסח ,ןדיי עמורפ רעייז ןופ ,שדקמה תיב

 רעד ןופ טײקנדײשּפָא רעייז ןוא ,םיד

 םייסיא

 טכערּפש |
 . "טנַא םייסיא יד ןענעז
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 רעמ ךָאנ ךיז טָאה טייקמורפ ןוא טלעוו
 -ומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא טקרַאטשרַאפ

 (שדקמה תיב ןט2 ןופ טימרעד ןיא) םיאנ
 ףמַאק רעד ןרָאװעג טריפעג זיא סע ןעוו
 סָאד .ןדי ףיוא דמש תריזג יד ןגעק

 םייסיא יד טנָאמרעד ןרעוו לָאמ עטשרע

 טשריפ טםיאנומשח ןופ טייצ רעד ןיא
 -רעד ןיוש ייז ןרעו ךָאנרעד ןוא ,ןתנוי
 רעד ךרוד ,רדסכ ןסויוװַאלפ ייב טנָאמ
 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןופ טייצ רעצנַאג

 -למ,, ךוב ןייז ןיא ייס ,שדקמה תיב ןט2

 ?רעמיטרעטלא, ןייז ןיא ייס ?המח

 ןרעו שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח ןכָאנ

 -רַאו ןוא ,טנָאמרעד רעקינייװ םייסיא יד

 -ףַאפ ייז ןענעז ךָאנרעד דלַאב ךעלנייש

 -יצַאב רעד ןגעוו --- .ןרָאװעג ןדנואווש
 ןוא הנשמ רעד ןיא םימכח יד ןופ גנוא
 ייב גנוניימ יד זיא םייסיא יד וצ ארמג

 ,טלײטעצ רעקירָאטסיה עטנרעלעג יד

 ןרעװ םייסיא יד זא ,ןבָאה ןליו לייט
 ןוא ,ןטוג םוצ ארמג רעד ןיא טנַאמרעד
 "םינושארה םידיסח,/ יד ןייז ןלָאז סָאד

 -יתו, יד ,'ה קרּפ תוכרב הנשמ רעד ןיא
 "תירחש ילבוט, יד ,('ט תוכרב) ?ןיק

 ,םיעונצ יד ךיֹוא יו ,(םידי אתפסות)

 שריה קיזיא ייז ןשיוצ ןוא ערעדנַא
 ןענעז הנשמה ימכח יד זא;ןטלַאה סייוו
 יז ןגעק זא ןוא ,םייסיא יד ןגעק ןעוועג
 תונקת יד ןעװעג ןקתמ סָאד ןעמ טָאה
 תוכרב) ןשטנעב םייב ןייוו ןקנירט ןופ

 ןיא םילכ ןייז לטלטמ געמ ןעמ ,(א"נ
 ןיא רעטרעװ יד ןוא ,(ב"כק תבש) תבש
 שטנעמ רעדעי זא ב"ס תומבי ארמג רעד

 ןיא הנשמ יד ךיוא יו ,ןבָאה הנותח זומ
 ןיא הכמה לע שחולה, 'י קרּפ ןירדהנס | ?

 סָאװ רעד זא5 ?אבה םלועל קלח ול רעד טיול
 טשינ טצװ טייקנַארק א ּפָא

 זיא סע -- .(אבה םלועל קלח ןייק ןבָאה
 -טסירק עטשרע יד זא ,רעכיז יו טעמכ
 יד .םייסיא יד ןופ ןעמַאטש סערעל עכעל

 רעטרעװכירּפש עדנריזילַארָאמרעביא עלַא



25 

 רענייא זא ,םעד ןגעוו םוילעגנַאװע ןופ

 ןייא ןיא שטַאּפ ַא ןעגנַאלרעד ריד טעװ
 ,עטייווצ יד ןלעטשרעטנוא וטסלָאז ,קַאב

 סָאװ ,עטקירעדינרעד ןוא עמירָא יד ןגעוו
 ,למיה ןופ ךיירגינעק סָאד טרעהעג ייז

 ץערג .םייסיא יד ןופ רעכיז ןעמַאטש
 זא ,טגָאז רע זא ,טייוו יוזא רַאגָאז טייג
 לבטמה ןנחוי רערעל ןייז ןוא ירצונה ושי
 ןופרעד) םייסיא ךַאפנייא ןעוועג ךענעז

 טָאה ןנחוי סָאװ סָאד טמַאטשעג טָאה
 ,(ןדרי ןיא ןשטנעמ ענייז ןעוועג לבוט

 זילַאנַא ןכעלטנירג ַא ךרודַא טריפ ץערג

 םוילעגנַאװע ןופ סערעל עטשרע יד ןופ

 "םייסיא,, יד ןופ סערעל עכעלנע יד ןוא

 ןיא ץערג ןופ דנַאב ןט9 ןופ ףוס םוצ
 ,שיאערבעה

 -- 1390 ךרעל לארׂשי ןילרעסיא
 ןוא דנַאלשטיײיד ןיא קסוּפ ןיא בר 0
 סָאד .טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא ךיירטסע
 תמורת,, זיא ןילרעסיא ןופ רפס:-טּפיוה
 תובושת 2354 טלַאהטנַא סָאד ("ןשדה

 ,("ןשד,, טרָאװ סָאד טפערטַאב סע ליפיוו
 יד ןעוװעג רבחמ רע טָאה םעד ץוזחַא
 ןוא ,רתהו רוסיא ףיוא ?םירעש ב"ל,
 "ארוד ירעש,, רפס ןיא ךיז ןעניפעג ייז
 רבחמ ךיוא טָאה רע ;ארוד קחצי יבר ןופ
 ,הרות ףיא י"שר וצ שוריּפ א ןעוועג

 -ןָא יד וצ טנכערעג טרעוו ןילרעסיא יבר
 תמורת רפס ןייז .םיקסוּפ עטסנעזעג
 תועידי עלופטרעוו ליפ טלַאהטנַא ןשדה

 ןיא דנַאלשטײד ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו
 ןַאמעדיג רעקירָאטסיה רעד ,טייצ רענעי
 -סגנואיצרעד ןופ עטכישעג, ןייז ןיא
 -חהו הרותה, שיאערבעה ףיוא) "ןזעוו
 גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא ךיוא ,"םיי
 ןגעוו לייט ןטצעל ןייז טָאה (ףיטש ןופ

 טציטשעג ךיז דנַאלשטיײד ןיא ןבעל ןשידיי
 -רשי יבר ןופ תועידי יד ףיוא ליפ רעייז
 תמורת, ןיא .םירפס סנילרעסיא לא
 ןיא רעטרעוו ליפ ןַארַאפ ןענעז ?ןשדה

 עשידי ךס ַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 26 (טלרסיא---ןילרעסיא

 ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןענעז ייז ;ןקורדסיוא
 -רַאו) ?עיגָאלָאליפ עשידיי,; לַאנרושז
 ַא סנילרעסיא .יקסנול ךרוד (1924 ,עש

 רפס א טלעטשעגפיונוצ טָאה דימלת

 -ןמ ךס א טגנערב רע ואוו ,י"רשוי טקל;
 -ַאפ ךיוא זיא טרָאד ,יבר ןייז ןופ םיגה

 יורפ סנילרעסַיא סָאװ ,ווירב ַא ןַאר
 רע .שידיי ףיוא ןבירשעג טָאה לדנייש
 "רעד ןיא ןענַאמעדיג ייב טכַארבעג טרעוו
 רעד ןיא ךיוא ,"םייחהו הרותה,, ןטנָאמ
 ,(גנוצעזרעביא רעשידיי

 ,(1572---1520 ךרעל) הֵׂשֹמ שלרסיא
 ןט16 ןיא ןליוּפ ןיא רבחמ ןוא בר ,קסוּפ
 -ידמול רעד ןיא טנַאקַאב ,טרעדנוהרָאי
 ןעמָאנ ןטצריקרַאפ ןייז טימ טלעוו רעש

 רָאי ןיא ,(סלרעסיא השמ יבר) א"מר
 עקָארק ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 0
 "עג טָאה עכלעוו ,הבישי א טגיילרַאפ ןוא
 זיא 1552 רָאי ןיא .םידימלת ליפ ןגיוצ
 ןזיב עקָארק ןיא בר ןרָאװעג א"מר רעד
 ג"ל) ןברָאטשעג זיא רע ןעוו ,1572 רָאי

 -ָארק ןיא טגיל רע .,(ב"לש רָאי רמועב
 יד ןַארַאפ ןענעז ,הבצמ ןייז ףיוא ןוא עק
 םק אל השמ דעו השממ, רעטרעוו
 יבר ,ם"במר ןופ זא טסייה סָאד) "השמכ
 השמ יבר ,א"מר ןזיב ,ןומיימ ןב השמ

 רעד יו ןעועג טשינ זיא ,סלרעסיא

 ןיא טנַאקַאב זיא א"מר רעד -- .(א"מר
 קסוּפ סלַא לכ םדוק טלעוװ רעשידמול רעד
 -עגוצ טָאה רע סָאװ תוהגה ענייז ךרוד
 -אק ףסוי יבר ןופ ךורע ןחלש םוצ ןבעג
 . ,סיורג יוזא זיא ןעזנַא סא"מר םעד .ור
 ןיד ןיא קלוחמ זיא רע ואוו טרָאד זַא
 יו הכלה יד טביילב ךורע ןחלש ןטימ'

 םינבר עלַא ןענעקס9פ יוזא ;א"מר רעד
 טָאה א"מר רעד .ןדיי עשיזנכשא יד ןופ
 יכרד,/ שוריּפ ןייז ןעוועג רבחמ ךיוא
 עכלעוו ."םירוט העברא,, יד ףיוא "השמ
 ןופ ."םירוט, יד טימ טקורדעג ןרעוו
 תולאש ןבילבעג ףךיוא ןענעז א"מר
 (1642 עקָארק טקורדעג) ?תובושתז
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 ןגעוו תועידי ליפ ךיוא ןטלַאהטנַא עכלעוו
 ,טייצ רענעי ןיא ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי

 תרות,, רפס ןייז זיא קיטכיוו סרעדנוזַאב
 ןשיפָאזָאליפ טימ (1570 גָארּפ) "הלועה

 ןַארַאפ ךיוא זיא א"מר ןופ .,טלַאהניא
 תרות, רעדָא "רתיהו רוסיא, רפס ַא

 טָאה קסוּפ סלא --- .תוכלה ףיוא "תאטח
 -נָא יד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש א"מר רעד

 ,"םיגהנמ,, ענעמונעג

 ."עיסרעּפ, עז ןַאריא

 .?עימַאטָאּפָאסעמ,, עז קַאריא

 -וקמ ,(1720 -- 1685) ףסוי סָאנריא
 .טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא עילַאטיא ןיא לב
 "הליגמ החכות; ןעוועג רבחמ טָאה רע

 קיניבצ יתבש םעד ןגעק (1715 רָאי
 רפס סָאד זיא קיטכיוו רעייז .ןויח הימחנ
 חוכיו ַא ,"םינומא רמוש,, סַאגריא ןופ
 רע .,לבוקמ ַא ןוא ףָאזָאליפ ַא ןשיווצ
 -הלבק ערעדנַא ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה
 ,םירפס

 זיא סָאװ קילבוּפער עיירפ דנַאלריא
 -מיא רעשיטירב-סיורג רעד ןופ לייט ַא

 רעד ךרוד דנאלגנע טימ טקינייראפ ,עירעּפ
 ןַא ךרוד טריגער טרעוװ ,גינעק ןופ ןָאזרעּפ
 ,טנימַאלרַאּפ ַא טימ גנוריגער רענעגייא

 ןיוש דנַאלריא ןיא טניואוועג ןבָאה ןדיי

 ןאראפ ןענעז סע ;טרעדנוהרָאי ןט11 ןיא
 טָאה ןעמ ןעו .ןטנעמוקָאד םעד ןגעוו
 -גנע ןופ ןדיי יד ןבירטרַאפ 1290 רָאי ןיא
 ןופ ךיוא ןבירטרַאפ ייז ןעמ טָאה ,דנאל

 ןט17 ןופ ביוהנָא ןיא טשרע .דנַאלריא

 ןביוהעגנָא ךיז ןדיי ןבָאה טרעדנוהרָאי

 עטשרע יד .דנַאלריא ןיא ןצעזַאב רעדיוו

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הלהק עשידיי
 רעשידנעלריא רעד ןיא 1728 רָאי ןיא
 ךיז ןעניפעג טציא .ןילבוד טָאטשטּפױה

 רעד ;ןדיי טנזיוט 10 ךרעל דנַאלריא ןיא
 יז ,ןילבוד ןיא ייז ןופ לייט רעטסערג

 ,הכאלמ ןוא לדנַאה טימ ךיז ןעמענרַאפ

 28 יחרּפה ירותשיא--ןָאריא

 ןטפַאשלעזעג -הקדצ ליפ ךיוא ןבָאה ייז
 ,לארשי:ץרא טימ ךיז ןריסערעטניא ןוא

 ךלמ ןשידי ןופ ןז ,תׁשב שיא
 שיא ץמָאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא ,לואש

 יו םעדכָאנ .(ח 'א םימיה ירבד) לעב

 המחלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא לואש
 -רעטילימ ןייז טָאה ,םיתשילּפ יד ןגעק

 שיא גינעק סלַא טרעלקרעד רנבא רעריפ

 ןורבח רעביא ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןתשב
 ,ךלמה דוד גינעק ןרָאװעג זיא הדוהי ןוא

 ןשיוצ תומחלמ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע
 תשב שיא ןופ רעניד ייווצ ;עדיײב ייז

 ןייז ןטינשעגּפָא ,טעדרָאמרעד םיא ןבָאה

 רעבָא ,ךלמה דוד וצ טכַארבעג ןוא ּפָאק
 ןוא טפָארטשַאב רַאפרעד ייז טָאה דוד

 ,'ד 'ב לאומש) ןטיוט טזָאלעג ייז

 ןוא רעדנזייר * יחרפה ירותשיא
 רעטשרע רעד ןיא רעשרָאפ-לארשי-ץרא
 -שיא יבר .טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה

 -רַּפה (ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא סָאד) ירות

 רָאי םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא יח

 -ָאלפ טָאטש רעד ןיא עינַאּפש ןיא 5

 "םולב, שטייט רעד זיא סָאװ ,אצנער

 -רפה., ןעמָאנוצ ןייז טמַאטש ןופרעד ןוא
 ,?םולב , שיאערבעה ףיוא ,"חרּפ,,) ?יח

 -רַאפ ייב טנרעלעג טָאה ירותשיא יבר
 רָאי ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא םינבר ענעדיש
 ןייק עזייר ןייז ןביוהעגנָא רע טָאה 2

 רע יוװ דלַאב .םירצמ ךרוד לארשי-ץרא

 רע טָאה לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעגנָא זיא

 ,דנַאל סָאד ןשרָאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז

 -יא טזײרעגמורַא רָאי עכעלטע טָאה רע

 ןעװעג רבחמ ןוא ,לארשי-ץרא רעב
 סָאװ "הרפו רותפכ,, רפס לופטרעוו ןייז
 רעביא ןעגנושרָאפ עקיטכיוו טלַאהטנַא

 "נַאדרַאפ וצ ןעמ טָאה םיא ,לארשי-ץרא
 -ץרא ןיא דנַאטשוצ ןגעוו תועידי ליפ ןעק
 רותפכ, רעד .רעטלַאלטימ ןיא לארשי



29 

 -שרע סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא "חרפו
 ;1548 רָאי ןיא עיצענעוו ןיא לָאמ עט

 ןרָאװעג טקורדעגרעביא סע זיא ךָאנרעד
 סָאד ;1852 רָאי ,ןילרעב ןיא ןַאמלדע ךרוד
 ץנול טקורדעגרעביא סע טָאה לָאמ עטירד

 יחרּפה ירותשיא 'ר ,1898 םילשורי ןיא
 ןיצידעמ רעביא םירפס טסַאפרַאפ טָאה

 ןָא טמענ ןעמ .ארמג וצ ןעגנוקרעמַאב

 לארשי-ץרא ןיא ןברָאטשעג זיא רע זא
 ,1357 רָאי םעד ךרעל

 1908 -- 1831 רךיאמ םולש-שיא
 טנעצָאד ;לארשי תמכח ןיא רעטנרעלעג

 -ַאדער ;ןיו ןיא רַאנימעס-םינבר ןיא

 (סייו שריה קיזייא טימ ןעמַאזוצ) טריג

 -טּפיוה טנַאקאב ;"דומלתה תיב, םעד
 / .םישרדמ ןופ רעשרָאפ סלַא ךעלכעז

 ?םיהלא, עז לֹא

 ןעמענ-עילימַאפ עשידיי ךס ַא ןיא לא
 בױהנָא םייב רימ ןפערט רעטלַאלטימ ןופ

 -לא, ,"יסטלא, יװ ,"לֵא; טרָאװ סָאד |
 שיבַארַא ןַא זיא סָאד .ערעדנַא ןוא ?גלב

 גנוטיידַאב עבלעז יד טָאה ןוא טרָאװ

 יד ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא סָאװ
 "יסמלא,, טרָאוװס טָאה יוזא ,"העידיה אה,

 ןופ רעדנעמַאטשּפָא רעד, גנוטיידַאב יד
 "ךישלַא; ?(ץעפ) סאפ טָאטש רעד
 ךס ַא .,"ךייש רעד ,, גנוטיײדַאב יד טָאה

 . -עילימַאּפ ערעייז סָאװ ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןבעג "לא, טימ ןָא ךיז טביוה ןעמענ
 -ַאפ יד ןופ רעטרעווכוז יד ייב טשינ רימ
 ףעמענ ערעייז ייב רָאנ ,ןעמענ-עילימ
 ןבעג (ף"יר רעד) "יספלא קחצי, לשמל

 יב טשינ ,'קחצי, טרָאװ םייב רימ
 ,"יספלא,,

 (1445 -- 1380 ךרעל) ףסֹוי ןבלַא
 ַא ,"םירקיע, רפס ןופ רבחמ .,ףָאזָאליפ
 ,שקשרק יאדסח יבר ףָאזָאליפ ןופ דימלת
 ןייז ךרוד ובלא ףסוי יבר זיא טנַאקַאב
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 רע סעכלעוו ,"םירקיע,, רפס שיפָאזָאליפ
 -רעד "ןיסחוי, רעד יװ ןטסַאפרַאפ טָאה

 סָאד .1425) תה"פק רָאי ןיא (טלייצ
 זיא ןוא ,טמירַאב דלַאב ןרָאװעג זיא רפס

 םירפס עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
 -עה ףיוא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ

 ןוא ,(ז"מר רָאי ,וניצנוש ןיא) שיאערב

 ליפ ןענישרעד סע זיא רעטעּפש ךיוא
 "טסעפ םבמר רעד טָאה טסואוואב יו ,לָאמ

 רעשידיי רעד ןיא םירקיע 13 טלעטשעג
 ןַארַאפ ןענעז סע זא ,טלַאה ,ובלַא .הנומא
 -יצמ,, 1) ןענעז סָאד ,םירקיע יירד רָאנ

 ץנעטסיזקע רעד ןיא ןביולג ,"םשה תוא
 טָאג ,םימשה ןמ הרות,, 2) ּ!טָאג ןופ

 רכש,, 3) ;למיה ןופ הרות יד ןבעגעג טָאה

 רעד טעװ םישעמ עטוג ראפ זא ,"שנועו
 עטכעלש רַאפ ןוא טנױלַאב ןרעו שטנעמ

 "רעטנוא ובלַא .טפָארטשַאב םישעמ
 עשידיי עקידרעירפ יד ןופ ךיז טדייש

 ךיוא (ערעדנַא ןוא ם"במר) ןפָאזָאליפ

 ןעוועג ןענעז ייז דנערעוו סָאװ ,טימרעד

 ,ןטלַאהעג ןבָאה ןוא ןטסילַאוטקעלעטניא

 ןסיוו זיא שטנעמ ןופ ליצ רקיע רעד זא

 ובלַא רעטוא טכיירטש ,שינטנעקרעד ןוא

 ,שטנעמ ןופ גנוריפסיוא עכעלטיז יד רעמ

 -ַאב "םירקיע; רעד .םיבוט םישעמ ענייז
 רמאמ ןטשרע ןיא .םירמאמ 4 ןופ טייטש

 -קע יירד עטנָאמרעד יד םורא רע טדער

 "רעד רמאמ ןטייווצ םעד ןיא .ללכב םיר

 ןופ ףירגַאב םעד שיסָאזָאליפ רעטרעלק

 (טָאג ןופ ץנעטסיזקע) "םשה תואיצמ,,

 ןט3 ןיא .וצרעד ןזייווַאב יד טגנערב

 ןופ רקיע םעד רע טרעלקרעד רמאמ

 -אב רמאמ ןט4 ןיא ,"םימשה ןמ הרות,
 טריפ ןוא "שנועו רכשי רע טלדנאה

 רעביא גנולדנאכהּפָא עשיפָאזָאליפ א ךרוד |
 -יחבו העידי, ןופ םעלבָארּפ-הריתס םעד

 טָאג זא ךעלגעמ זיא יוזא יו) "הר
 טעװ שטנעמ רעד סָאװ סיוראפ טסייוו

 רעד טציואב קיטייצכילג ןוא ,ןָאט
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 ןָאט וצ ,טייהיירפ יד ,הריחב יד שטנעמ
 -עג ןיא "םירקיע, רעד .(ליװ רע סָאװ

 ךארּפש רערעוװש רעד טימ טשינ ןבירש
 ,ןפָאזָאליפ עקידרעירפ יד ןופ ליטס ןוא
 ןוא רעלוּפָאּפ סָאמ רעסיוועג א ןיא רָאנ
 .רעזעל עכעלנייוועג ראפ ךעלדנעטשראפ

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז "םירקע, םעד וצ
 ,((לותש ץע ,בקעי להא) םיׂשוריּפ

 טָאה סָאװ ,,עילימאפ עשידרפס יזנלא
 רעד ןיא עטנאקאב םינבר ןבעגעגסיורא
 רעטסטמיראב רעד .טלעװ רעשידמול
 יזאגלא בוט-םוי יבר ןעוועג זיא ייז ןופ

 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא םילשווי ןופ
 -עג רבחמ טָאהרע .טרעדנוהרָאי ןט8

 ,תובושתו תולאש ,םירפס ךס א ןעװ

 רעשידמול רעד ןיא ןטנַאקַאבמוא רעכָא
 ףיוא "בוט-םוי תוכלה,, ןייז זיא טלעוו

 ןיא .תורוכב ארמג רעד וצ ן"במר םעד
 ןעוועג רפס רעקיזָאד ןייז ןיא תובישי יד

 ,רעלוּפָאּפ רעייז

 -אדנעגעל א ןופ ןעמָאנ ינדה דרלא
 -גוהרָאי ןט9 ןיא רעדנזייר ןשידיי ןשיר
 יד ןיא טלייצרעד טרעװ סע יו .טרעד
 ךיז רע טָאה ינדה דדלא ןגעוו םירוּפיס

 ,ןטּפיגע ןיא ךָאנרעד ןוא לבב ןיא ןזיוואב

 ראפ טלייצרעד טָאה רע ןוא ,880 רָאי ןיא
 ןד טבש ןופ דיי א זיא רע זא ,ןדיי יד
 זא ןוא ,("ינדה, וע טסייה רעבירעד)
 -ירפא-חרזמ ןיא ךיז טניפעג דנאל ןייז
 "יבא ןבעל ,םי ןטיור ןופ טייוו טשינ עק
 טלייצרעד ךיוא רע טָאה ייברעד .עיניס
 -רעבירא ךיז טָאה רע יוזא יו סעדנעגעל

 -יסאּפ ענעדישראפ לבב ןייק ןגָארקעג
 סָאװ ,סרעביור ןוא ןפיש .טימ ןעגנור
 -עדנא ייב סעדנעגעל עכעלנע ןענָאמרעד
 ינדה דדלא ,רעטלאלטימ ןיא רעקלעפ ער
 הטיחש ןופ תוכלה ןבירשעגנָא ךיוא טָאה
 ןָא ךיז ןביוה תוכלה יד ןוא ,תופירט ןֹוא

 יּפמ עשוהי ונבר רמא,, רעטרעוו יד טימ
 רעסיוועג א ךָאנ ,"הרובגה יּפמ השמ
 "עג ןדנואושראפ ינדה דדלא זיא טייצ
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 ינדה דדלא ןגעוװ םירוּפיס יד --- .ןרָאװ

 רעד .טיירּפשראפ רעייז ןעוועג ןענעז

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רוּפיס רעטשרע
 דדלא 1480 לָאי םעד ראפ) אוטנאמ

 יאדסח יבר ןופ טנַָאמרעד טרעוו ינדח
 ןוא ,(טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא) טווּפש ןבא
 הבושת רעטנאקאב רעד ןיא סרעדנוזאב
 .ןואג חמצ בר וצ ןאוויק ישנא יד ןופ
 ןעוועג זיא ינדה דדלא ןגעוו רוּפיס רעד
 יב ךיוא רעטלאלטימ ןיא טיירּפשראפ
 -אפ ןענעז ינדה דדלא ןגעו ,ןטסירק יד
 -סיה רעד .ןעגנוניימ ענעדישראפ ןאר
 ןייז ןיא ןייטשּפע םהרבא רעקירָאט
 טלאה (ינדה דדלא ןופ רוּפס םוצ "אובמ,

 סדדלא ןיא תמא ןאראפ זיא סעּפע זא
 טימ תוכייש א טָאה סָאד זא ןוא ,תוישעמ
 לָאמא ןבָאה סָאװ ןדיי יד ,ןשאלאפ יד
 -יסיבא ייב הכולמ ערעדנוזאב א טאהעג

 דדלא זא ,ןטלאה ערעדנא ןוא ץערג .עינ
 רענָאיסימ רעשימיאאראק א ןעוועג זיא
 -פייר בקעי ןגעקאד .רעלדניווש א ןוא
 -רָאג טָאה ינדה דדלא אזא זא ,טלאה ןאמ
 -עּפש טָאה ןעמ רָאנ ,טריטסיזקע טשינ
 ךיוא זא ןוא ,רוּפיס אזא טשלעפעג רעט
 -עג זיא ןואג חמצ בר וצ הבושת יד

 ,טשלעפ

 םיאיבנ ייווצ ןופ ןעמענ דדימו דדלא
 -עג ןרעװ ,וניבר השמ ןופ טייצ רעד ןיא
 .א"י רבדמב שמוח ןיא טכארב

 ןופ טייצ רעד ןיא ךלמ רעטרעפ הלא
 ןיא גינעק ןעוװעג .שדקמה תיב ןט1
 ז"ט 'א םיכלמ ןיא .,לארשי תוכלמ
 טגיניקעג טָאה רע זא ,טלייצרעד טרעוו

 טָאטש רעד ןיא אשעב רעטָאפ ןייז ךָאנ
 טָאה ירמז רעריפ-רעטילימ ןייז ,הצרת

 םיא ןוא לאפנָא ןא טכאמעג םיא ףיוא
 ,טיוטעג

 ,ך"נת ןיא טָאג ןופ ןעמָאנ םיהלא
 ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ךיוא ןעניפעג רימ
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 ןוא "לא, דיחי ןושל ןופ םרָאפ רעד .ןיא
 ךָאנ ןאראפ ןענעז ך"נת ןיא ."הולא;,
 -עכייצאב וצ ןעמענ ענעדישראפ ערעדנא
 עטסטיירּפשראפ ןטסיימ יד ;טָאג ןענ
 "םיהלאי ןוא "הוהי,; ןענעז ייז ןופ
 ןעמאזוצ שמוח ןיא ןעמ טפערט לָאמליײיט

 "ער רעׂשידיי רעד ןיא ,"םיהלא הוהי,
 רעד ןיא לעיצעּפס ,גנוסאפיוא רעזעיגיל
 זא ןרָאװעג ןענאטשראפ זיא .,הלבק
 "מחר) םימחר ןופ הדימ יד זיא ?הוהי,
 -כעלטעג רעד ייב (טייקילעזטייל ,תונ
 תדימ רעד זיא "םיהלא,, ןגעקאד טייק
 -עג רעטולָאסבא ּרעגנערטׂש ןופ) ןידה

 ןופ גנונימ רעד ןגעו .(טייקיטכער
 ייוצ עקיזָאד יד ןגעו רעקיטירק-לביב

 ."קיטירק-ךי'נת., עז ןעמענ עכעלטעג

 ןשידיי ןיא שדוח ןט6 ןופ ןעמָאנ לןלא
 םעד סלא ןסינ קידנענעכער ,ראדנעלאק
 סלא ירשת טנכער ןעמ ןעו .,שדוח ןט1

 רעט12 רעד לולא זיא שדֹוח ןט1 םעד
 יד ןיא רעפעגמוא סיוא טלאפ רע .שדוח
 לולא .רעבמעטּפעס-טסוגיױא ןטאנָאמ
 'ו הימחנ ,ך"נת ןיא טנַאמרעד טרעוו

 -רעביא ןדיי יד ןבָאה ןעמָאנ ןקיזָאד םעד
 -- ןעמענ:םישדח עלא יוװ --- ןעמונעג
 .לבב תולג ןופ טייצ רעד ןיא לבב ןופ

 -אפ טרעוו לולא -- .געט 29 טָאה לולא
 רעד סלא תודיסח ןוא הלבק ןיא טנכער
 ןָאט הבושת ןופ שדוח-סגנוטייראברָאפ
 ידודל ינא" טכאמ ;'םיארונ םימי, יד וצ
 ,טָאג ,טניירפ ןיימ וצ ךיא) "יל ידודו

 טזָאלב לולא .,(רימ וצ טניירפ ןיימ ןוא
 טייג ןעמ ןוא רפוש שדוח ןצנאג ַא ןעמ
 טגָאז םידרפס יד ייב .תובא-רבק ףיוא
 ,תוחילס לולא שדוח ןצנאג א ןעמ

 -ראפ ,עקירפא-ןופצ ןיא דנאל ריִשְולַא
 -טארדאווק טנזיוט 575 ןופ חטש א טמענ
 ןָאילימ 6 ךרעל טָאה ןוא רעטעמָאטָאליק
 ךיז ןעניפעג ייז ןשיווצ ;רעניואוונייא
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 -ָאק עשיזיוצנארפ ;ןדיי טנזיוט 75 ךרעל
 ןדיי יד זא ,גנוניימ א ןאראפ .עינָאל

 ךרעל טייז ןיוש רישזלא ןיא ןעניואוו
 ןברוח ןראפ ןופ טייצ רעד ןופ ,רָאיא 0
 ןדיי ךיז ןבָאה ןטסיימא רעבָא .ינש תיב

 ,12391 רָאי ןכָאנ ןציזאב ביוהעגנָא טרָאד
 עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 "אב ןוא ,עינאּפש ןיא ןדיי ףיוא תוטיחש
 רָאי ןיא עינאּפש שוריג ןכָאנ סרעדנוז
 -ארא ןדער רישזלא ןיא ןדיי יד ,2
 -עה ןוא עשילָאינאּפש טימ טשימעג שיב

 לייט רעטסערג רעד .רעטרעוו עשיאערב

 טימ ךיז ןעמענראפ רישזלא ןיא ןדיי
 עשיזיוצצנארפ יד .הכאלמ ןוא לדנאה
 ןיא טָאה "סנאילא, טפאשלעזעג עשידיי

 יד ןוא ןלוש עשידיי טגיילראפ רישזלא
 עשיזיוצנארפ יד ךיז ןברעוװרעד ןדיי
 -טּפױה רעד ןיא רוטלוק ןוא ךארּפש

 20 ייב ךיז ןעניפעג רישזלא טָאטש
 ,ןדיי טנזיוט

 -לאלטימ ןיא טסביוּפ רעד ןנחלאי
 זא .,עדנעגעל א ןעגנאגעגמורא זיא רעט

 ןיא ןעועג זיא טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא
 ""ןנחלא ןעמָאנ ןטימ טסּפױּפ א םיור
 ,ץניימ ןופ לודגה ןועמש יבר ןופ ןוז א
 -עגסיורא םיא ןעמ טָאה דניק סלא ןוא

 רע זיב ,טסירק סלא ןגיוצרעד ןוא טעבנג
 "רעד עדנעגעל יד .טסבױּפ ןרָאװעג זיא
 ןעוועג ןענעז סע ןעוו רעטעּפש זא ,טלייצ
 ןייז זיא דנאלשטייד ןיא ןדיי ףיוא תוריזג

 טסביױּפ םוצ ןעמוקעג ,ןועמש יבר, רעטָאפ
 טסבױּפ רעד .טנעקרעד םיא טָאה רע ןוא
 ךָאנרעד ןוא טכאמעג לטבמ הריזגיד טָאה
 -עג ןוא ןָאטעג הבושת ,ןפָאלטנא רע זיִא

 רעכלעו .,ןועמש יבר דיי א ןברָאטש
 ראפ ןבירשעג טָאה ןטייּפ א ןעוועג זיא
 ,"םעונב ותלחנ ןנח לא; טויּפ א ןוז ןייז
 ,הנשה-שאר גָאט ןט2 ןיא טגָאז ןעמ סָאװ

 ןיא טָאה ןאמעדיג רעטנרעלעג רעד ---

 "ןזעווסגנואיצרעד ןופ עטכישעג ,, ןייז

 (2 דנאב .,"םייחהו הרותה/ שיאערבעה
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 ןגעוו גנולדנאהּפָא עכעלטנירג א ןבירשעג
 ןנחלא רעד ןופ גנואיששטנא רעד

 סָאד זא קידנזייװנָא ,עדנעגעל-טסביוּפ
 גנולייורעד רעד טימ תוכייש א טָאה

 ןיא ןט2 םעד סוטקעלאנא טסביוּפ סלא
 -עג טָאה רעכלעו ,(טרעדנוהרָאי ןט2

 טגנערב ןאמעדיג .ןדיי ןופ טמאטש
 רעקיזָאד רעד ןופ תואחסונ ענעדישראפ
 רעד לָאז חסונ ןייא טיול ןוא ,עדנעגעל
 ןופ ןוז א ןעוועג ןבָאה טסביוּפ רעשידיי

 ןיא א"בשר םעד ,תרדא ןב המלש יבר

 חסונ ןיא טייל .(טרעדנוהרָאא ןט3
 הבושת ןכָאנ ,טסביוּפ רעשידיי רעד טָאה

 רעכיוה א ןופ ןפרָאװעגּפָארא ךיז ,ןָאט
 ,טיוטעג ךיז ןוא עדייבעג

 ,ייזירח" עז יזירהלא

 םייבר יד ןופ ןעמָאנ עילימאפ רעטלא
 יבר רעטשרע רעד ."ףיוה רערעג; ןופ
 ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימאפ ןקיזָאד ןטימ

 -יח, ןופ רבחמ) רעטלא ריאמ קחצי יבר

 רָאי םעד ךרעל ןריובעג ,(""םירה ישוד

 ןופ הריטּפ רעד ךָאנ :(ח"נקתת 8

 רעד ןבָאה ט"ירת רָאי ןיא יבר רעקצָאק
 "רעד םידיסח רעקצָאק לייט רעטסערג
 -לעוו ,ןריאמ קחצי 'ר יבר סלא טרעלק
 טָאטש רעד ןיא טצעזאב ךיז טָאה רעכ
 .עשראוו ןבעל ,"איראוולאק ארוג ,, ,רעג

 יבר .ו"כרת רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 ךיוא טמיראב ןעוועג זיא ריאמ קחצי
 -יח,, םירפס ענייז ןוא ןדמל רעסיורג סלא
 ךיוא יװ תובושתו תולאש) "םירה ישוד
 -ָאּפ רעייז ןענעז (תותכסמ ףיוא םילוּפלּפ
 ןגעו .טלעוו רעשידמול רעד ןיא רעלוּפ
 -ָאנָאמ א ןאראפ זיא ןריאמ קחצי יבר
 ןבעגעגסיורא "הלוגה יניע ריאמ,, עיפארג
 -ינייא ענייז ךרוד ט'"ּפרת עשראוו ןיא
 טָאה רעטלא בייל הירא יבר -- .ךעל
 "?יבר רערעג רעטייוצ, רעד ןסייהעג
 ןייז ןופ) "םירה ישודיח,, ןופ לקינייא ןא
 -ָעג זיא רעכלעוו ,יכדרמ םהרבא יבר ןוז
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 טָאה "םירה ישודיח., רעד ןעוו ןברָאטש
 ךיוא זיא בייל הירא יבר ,(טבעלעג ךָאנ
 ךָאנ 'תמא תפש,י רעד סלא טנאקאב

 .ןעוועג רבחמ טָאה רע סָאװ רפס םעד

 1870 רָאי ןיא יבר ןרָאװעג זיא רע
 ןופ ךענעה 'ר יבר םעד ךָאנ (ל"רת)

 זיא "תמא תפש, רעד .רעדנאסקעלא
 יבר -- .ה"סרת רָאי ןיא ןברָאטשעג
 תפש , ןופ ןוז) רעטלא יכדרמ םהרבא
 יבר רערעג רערעטעּפש רעד זיא ("תמא
 ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג

 -גיא טָאה ןוא "לארשי הדוגא, רעד

 -עסעבסיוא עסיוועג ןליוּפ ןיא טריפעג

 -רעדניק רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ןעגנור
 -עג זיא המכסה ןייז טימ ןוא גנואיצרעד
 עלושלעטימ רעטכעט יד ןרָאװעג טעדנירג

 "ןלוש בקעי תיב,, ,עשראוו ןיא "תלצבח;,

 ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע .ןךעלדיימ ראפ)

 .ה'שת ןיא לארשי ץרא

 -עג עשידי םילעַארזיא סנַאילַא
 -אב ךיוא ,ךיירקנארפ ןיא טפאשלעז

 לארשי לכ תרבח, ןעמָאנ ןטימ טסואוו
 -אב ךיוא זיא טפאשלעזעג יד  ."םירבח

 ."סנאילא, ןעמָאנ:םתס ריא טימ טסואוו

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סנאילא יד
 ןציש וצ קעווצ ןטימ 1860 רָאי ןיא זיראּפ
 ענעדישראפ ןיא ןדיי ןופ ןסערעטניא יד
 -עגטימ ליפ טָאה "סנאילא,, יד .רעדנעל
 -ָאּפ ןלאנָאיצאנרעטניא םעד ףיוא טקריוו

 טכער עמוקאב וצ ידכ טיבעג ןשיטיל
 ; רעדנעל ענעדישראפ ןיא ןדיי יד ראפ
 וצ טרינעװרעטניא סנאילא יד טָאה ךיוא

 "אמ ןיא ןדיי יד ןופ עגאל יד ןרעסעבראפ

 א ןיא ךיוא יו ,עיסרעּפ ,רישזלא ,אקָאר

 סנאילא יד ןסעצָארּפ םדה תלילע ייר
 -סיוא סעיצידעּפסקע טקישעג ךיוא טָאה
 עטייוו ןיא ןדיי ןופ ןבעל סָאד ןשרָאפוצ

 .ןיא .ערעדנא ןוא עניכ ,עיניסיבא ,רעדנעל
 ןעמָארגָאּפ יד תעב ,1882-1881 ןרָאי יד
 ןפלָאהעג יז טָאה דנאלסור ןיא ןדיי ףיוא
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 -ירעמא ןייק ןרירגימע ןדיי עשיסור ליפ
 "סנאילא, יד טָאה ךילכעזטּפוה .עק

 ךיוא ךיז טמענראפ ןוא) ןעמונראפ ךיז

 ןלוש עשידיי ליפ ןטלאהפיוא טימ (טציא
 סָאװ ןלוש לָאצ יד .,רעדנעל ייר א ןיא
 ,רישזלא ,לארשי ץרא ןיא) סיוא טלאה יז
 ,סילָאּפירט .,ייקרעט ,סינוט .,עיראגלוב
 (ןמית ןוא םירצמ ,עיסרעּפ ,עקָאראמ

 -רעל ייז ןיא ןוא ,160 ךרעל טכיירגרעד
 ןוא רעליש עשידיי טנזיוט 40 ךרעל ןענ
 ךיױא טלאה "?סנאילא, יד .סנרעליש

 -וצ ראנימעס-רערעל א זיראּפ ןיא סיוא
 -גוזאב .ןלושע ריא ראפ רערעל ןטיירגוצ

 -טריוודנאל ייווצ יד ןענעז קיטכיוו סרעד

 ?סנאילא,; רעד ןופ ןלוש עכעלטפאש

 ןוא לארשי:ץרא ןיא "לארשי הוקמ;
 ךיוא טיג יז סינוט ןבעל ?איעדעשזד,
 ףלוש עלענָאיסעּפָארּפ 50 בורק עציטש

 -ייטשאב סנאילא רעד ןופ ןטפנוקנייא יד

 יד ,לָאצּפָא סדילגטימ ןופ ןטסיימא ןע
 א ךרוד טריפעגנָא טרעו ?סנאילא,
 א  ןָאזרעּפ 60 ןופ טעטימָאק-לארטנעצ
 טפלעה א ןוא זיראּפ ןיא ייז ןופ טפלעה
 ןופ רעדילגטימ יד .רעדנעל ערעדנא ןיא

 ,רָאי 9 ףיוא טלייוורעד ןרעוו טעטימָאק
 לטירד א טלייוװורעד ןרעוו רָאי סעדעי ןוא
 ,רעדילגטימ עיינ

 רעטסקילייהראפ רעד איבנה ןהילא
 יו .,(ונבר השמ ץוח א) איבנ רעשידיי
 'א םיכלמ רפס ןיא טלייצרעד טרעװ סע

 יבשוימ יבשתה;, ןעוװעג והילא זיא זי
 רעניואוונייא יד ןופ יבשת רעד) ?דעלג
 תוכלמ ןיא טבעלעג טָאה ןוא (דעלג ןופ
 ,באחא ךלמ ןופ טייצ רעד ןיא לארשי

 ךעלטיּפאק עכעלטע ןיא םיכלמ רפס ןיא
 טריפעג טָאה והילא יװ טלייצרעד טרעוו

 באחא ךלמ ןגייק ףמק ןגיקענטראה א
 יז סָאװ ראפרעד לבזיא ןגינעק ןייז ןוא
 עיגילער רעשידיי רעד טאטשנא ,ןבָאה
 ןופ יירענידנצעג יד טריפעגנייא ,טָאג ןופ
 יד טיֹוטַעַג ןבָאה ייֵז ךוא ,לעב טאנּפָא

 268 איבנה

 -גייא ןוא ('ה יאיבנ) םיאיבנ עכעלטעג
 טָאה והילא .לעבה יאיבנ יד טריפעג

 רעייפ ןעגנערבּפָארא ךרוד תפומ א טימ
 טגייצרעביא ,למרכ גראב ןפיוא למיה ןופ
 'ה זא ,קלָאפ עשידיי סָאד ןוא ןבאחא
 ןוא טָאג ןיא הוהי זא ,"םיהלאה אוה

 טָאה רע ןוא ,טאגּפָא ןא זיא לעב רעד זא

 סָאד .לעבה יאיבנ יד טיוטעג טלָאמעד

 ןרָאצ םעד םיא ןגייק ןפורעגסיורא טָאה
 טלָאװעג םיא טָאה עכלעוו ,לבזיא ןופ
 טָאה ןוא ןפָאלטנא זיא והילא ,ןטיוט
 טָאה טָאג ןוא לייה א ןיא ןטלאהאב ךיז

 ןכאמ ןסייהעג ןוא ןזיוואב םיא וצ ךיז

 ישמג ןב אוהי ןוא איבנ א ראפ ןעשילא

 טָאה והילא .ןדיי יד רעביא ךלמ סלא

 ראפ ןבאחא טפָארטשעג ךיוא ךָאנרעד
 תובנ ןופ ןטרָאגניו םעד ןביורוצ ןייז
 רפס ןיא .ןתובנ ןטיױט ןוא ילאערזיה
 ענעדישראפ טלייצרעד טרעװו םיכלמ

 זא ךיוא יוװ ,איבנה והילא ןופ םיתפומ
 ןוא ןדרי םעד רעבירא רע זיא ףוס םוצ
 בכר, למיה ןופ ןימוקענּפָארא זיא סע

 ןגָאו רעקידרעיפ א) "שא יסוסו שא
 זיא והילא ןוא (דרעפ עקידרעייפ ןוא

 -םערוטש ןיא "םימשה הרעסב,, ףיורא

 םידימלת ענייז ןעוו ןוא ,(למיה ןיא טניוו
 ןוא טכוזעג םיא ןבָאה םיאיבנה ינב יד

 טרָא ןייז ףיוא זיא ,ןענופעג טשינ רעמ
 -למ) עשילא דימלת ןייז איבנ ןרָאװעג

 ןיוש זא ,סיוא טזייוו סע -- .('ב 'ב םיכ
 ןעוועג זיא לבב תולג ןופ טייצ רעד ןיֵא

 -ייא זא ,ןביולג-סקלָאפ רעד ןדיי יד ייב
 -וצ טעוװו הלואג יד ןעמוק טעוװ סע רעד
 -לעוו ,איבנה והילא ןזייוואב ךיז טשרע

 ןדיי ןשיװצ םולש ןעגנערב טעװ רעכ
 (לבב תולג ךָאנ איבנ) יכאלמ רפס ןיא

 יכנא הנה,, קוסּפ רעד טכארבעג טרעוו 'ג
 רעד ןיא ."איבנה הילא תא םכל חלוש

 ליפ והילא ןגעוו טרעו שרדמ ןוא ארמג

 "בוטל רוכז והילא, ןעמָאנ ןטימ ןבירשעג

 ערעדנא ןוא ד"יק אעיצמ אבב ןיא ןוא
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 ענעדישראפ יװ טלייצרעד טרעוו רעטרע
 ,איכנה והילא ןפָארטעג ןכָאה םיאנת

 איבנה והילא ןעעז ֹוצ תוכז ןקיזָאד םעד

 -ידרעטעּפש ןגעוו ךיוא טלייצרעד טרעוו
 םילבוקמ ייב לעיצעּפס ,ןדיי עמורפ עק

 -נָא ןיא סָאד ןוא ,םייבר עשידיסח ןוא
 -טנא יד) ?והילא יוליג , ןרָאװעג ןפורעג

 ארמג רעד ןיא .(והילא ןופ גנוקעלּפ
 נָא טרעװ ג'9 ףוס םילקש ןוא בינ חכוס

 והילא זא ,ןביולג םעד ףיוא רדסכ ןזיוועג

 זיא סע--ןטייצ סחישמ ןיא ןעמוק טעוװ

 וצ תירב ןדעי ףיוא גהנמ רעד ךיוא

 אסכ ,איבנה והילא ראפ לוטש א ןלעטש

 -עג טרעװ גהנמ רעד ןֹוא ,והילא לש

 חסּפ -- .ג"י תישארב רהוו ןיא טכארב

 נָא גהנמ רעד זיא רדס םוצ טכאנ ייב
 "וה והילא ראפ סוכ ןלעיצעּפס א ןסיגוצ
 ןעמ ןעוו ןוא ,"ךתמח ךופש,, וצ איב
 ,אבה ךורב, : ןעמ טגָאז ריט יד טנפע
 סטכאנוצתבש ,?ָאד ןיא איבנה והילא

 -נה והילא ןופ תורימז יד ןעגנוזעג ןרעוו

 יד ןעגנערב ןוא ןעמוק לָאז רע זא ,איב
 ןעגנוזעג ךיוא טרָאד טרעװ סע .הלואג

 "נה והילא יװ ,"היה דיסח שיא, ,דיל א
 ןופ דיי ןעמורפ א טעוועטארעג טָאה איב

 -רופיס יד ןופ טמאטש השעמ יד) טיונ
 טּפיהרעביא .(םיסינ ונבר ןופ תוישעמ
 ענעדישראפ ליפ רעייז ןאראפ ןענעז

 -נה והילא יװ ,ןדיי ייב תוישעמ-סקלָאפ
 ןדי עמערַא וצ ןויוואב ךיז טָאה איב

 עשידיסח יד ןיא .ןפלָאהעג ייז טָאה ןוא

 והילא יװ טלײצרעד טרעוו תוישעמ

 א סלא םידירי יד ףיוא ךיז טלעטשראפ

 רעד ,הכוז זיא סע רעוו רָאנ ןוא ,רעיוּפ
 ןפיוא לארשייץרא ןיא -- .םיא טנעקרעד

 ןעמ סָאװ ,לייה א ןאראפ זיא למרכ גראב

 עדנעגעל יד ןוא ,"והילא תרעמ ,, יד טּפוד

 ,ןטלאהאב והילא ךיז טָאה טרָאד זא ,זיא

 ןוא ןטסירק ,ןדיי ייב קילייה זיא לייה יד

 ץרא ןיא רעבארא יד .רענאדעמכאמ

 רעד,, ,"?ארדאכ-לא,, ןוהילא ןפור לארשי
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 טבעל רעכלעוו ,טסייה סָאד ,"רענירג
 יד ;שירפ ןירג קידנעטש זיא ןוא קיביײא

 סעדנעגעל ענעדישראפ ןלייצרעד רעכארא
 ןפור ןטסירק עשיבארא יד .וחילא ןגעוו

 סָאד ,'סאילא ףמ, גראב -למרכ םעד

 אנת,, ןגעוו --- ."והילא רעה ,, ןופ טסייה
 יבד אנת" טרָאװכוז םווב עז ?'והילא יבר

 ,"והילא

 ,"רוחב ,, עז ,רוחב והילא

 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,ןהפה ןהילא
 (אנרימס) רימזיא טָאטש רעד ןיא 9
 21 ןעועג רבחמ טָאה רע ,ייקרעט ןיא
 טבש,, ןייז זיא ןטסרעלוּפָאּפמא ,םירפס

 ענעדישראפ ןופ טייטשאב סָאװ ,רסומ
 ,רעכאפנייא ןא ןיא ןבירשעג ,רסומ ירבד

 ןעוועג זיא והילא יבר .,ךארּפש רערָאלק

 ןוא הקדצ ןופ יאבג א טָאטש ןייז ןיא
 רע .טייל עמירָא יד ןפלָאהעג ליפ טָאה

 ליעמ, ףפס א ןביושעג ךיוא טָאה
 ,הקדצ ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו "הקדצ

 "לת שרדמ רפס ןייז ךיוא זיא טנאקאב

 רע זא ,גנוניימ א ןארָאפ זיא סע .תויּפ
 "שדוק תבירמ,, םעד ןבירשעג ךיוא טָאה

 ןיא טקורדעג סעקיניבצ-יתבש יד ןגעק

 ףפס ןייז .(1912 '"יבצ יתבש ינינע ,,
 סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא "רסומ טכש,

 ןיא ,לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיֵא לָאמ עטשרע
 ןעמאזוצ ןענישרעד זיא ןוא ,1713 רָאי
 -מא ןיא גנוצזרעביא רעשידיי א טימ
 ןופ טעטיראלוּפָאּפ יד .17232 םאדרעטס
 זא ,סיורג יוזא ןעוועג זיא "רסומ טבש;,
 תורבח ןעװעג ןענעז טעטש ךס א ןיא
 סָאו די עטושּפ ןופ "רסומ טבש,
 טנרעלעג טכאנייב ןדעי ןעמאזוצ ןבָאה
 ,רפס עקיזָאד סָאד

 ןיא ןריובעג) ןואנ רענליוו ,ןהילא
 1720 ּפ"ת ןסינ ו"ט קסירב ןבעל ץלעס

 ירשת ט"י ענליוו ןיא ןברָאטשעג --
 -גיא ,ןאג רעטמיראב (1797 ,ח"נקת
 ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רעריפ רעכיירטולפ
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 -ָאפ ןייז ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא םוטנדיי

 -ייא ןא ןעוועג זיא ןמלז המלש יבר רעט
 השמ יבר ןיד תיב בא רענליוו ןופ לקינ

 טימ ןרעטלע יד ןענעז דניק סלא ;:רעמערק
 ןיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקעג םיא

 וצ ;יולע סלא ןרָאװעג טמיראב דלאב

 -ייונסיוא ףיוא טנעקעג רע טָאה רָאי 0
 טָאה ןוא ימלשורי ןוא ילבב ס'יש קינ

 רעד ךָאנ :הלבק ןענרעל ןעמונעג ךיוא
 עלא ןופ ןעוועג שרוּפ ךיז רע טָאה הנותח

 ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ,ןכאז עכעלטלעוו
 ןוא רדסכ ןסעזעג רָאנ ,טמא:תונבר ןייק
 1745 -- 1740 ןרָאי יד ןיא :טנרעלעג
 -גרעדנאו ,תולג טכירעגּפָא רע טָאה
 זיא רע ןעוו ןוא ,דנאל וצ דנאל ןופ קיד

 טצעזעגקעווא ךיז רע טָאה ןעמוקעגמייהא

 "רעל ןיא ןעוועג קסוע ןוא רדח ןייז ןיא
 טלָאזעג רע טָאה רעטלע רעד ףיוא ;ןענ

 "עג ןיא רע וא ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ

 רע ןענאוו ןופ ,גרעבסגינעק ןייק עמוק
 םילע,; ווירב ןייז טקישעגמייהא טָאה

 "אפ ןייז ראפ ןעגנוזייוונָא טימ ,"הפורתל

 -יא ןיא ןריפפיוא ךיז ןלָאז ייז יו עילימ

 רעבָא .ץרא:ךרד ןוא רסומ ,טייקשיד
 זיא ןוא ,ןעמוקעגקירוצ רע זיא םיצולּפ
 סיורג ןייז בילוצ .ןרָאפעג רעמ טשינ
 לעיציפָא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה ,תודמול

 "נָא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןואג,, לטיט םעד
 -ואג יד ייב קירוצ רָאי 800 טימ ןעמונעג

 ןפורעג ךיוא םיא טָאה ןעמ :;לבב ןיא םינ
 -עלנייועגמוא ןייז בילוצ "דיסח רעד;
 רענליוו ןופ ךרד רעד ;טייקמורפ רעכ
 וצ ןעועג טשינ זיא ןענרעל ןיא ןואג
 םעד ןלעטשטסעפ רָאנ ,םילוּפלּפ ןגָאז

 ןלעטש ערעוװש יד ןופ חסונ ןקיטכיר

 ןצונ סיוררג טכארבעג טָאה רע ןוא
 רפס ןיא !קיטירק רעכעלטפאשנסיוו ראפ
 ןיװעל לשעה יבר ןופ "והילא תוילע;

 ןופ עיפארגָאיב יד ןבעגעג טרעוו (1856)

 -געגעל עכעלרעדנואוו יד ךיוא ןוא ןואג

 "עג ךיוא טרעו טרָאד ;םיא ןגעוו סעד
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 רעד סָאװ םירפס יד ןופ המישר א ןבעג

 ןענעז סנטסיימ ןעוװעג רבחמ טָאה ןואג
 ןוא ילבב ס''ש ,תוינשמ ףיוא תוהגה סָאד

 טָאה רע .ךורע ןחלש ,אתפסות ,ימלשורי

 הרות ףיוא םישוריּפ ןעוועג רבחמ ךיוא

 ןואג רענליוו רעד ,ךיינת ירפס לייט ןוא
 עכעלטלעוו עסיוועג טנרעלעג ךיוא טָאה
 -ַאמעטַאמ סרעדנוזַאב ןוא ,ןטפַאשנסיוװ
 רפס א ןעוועג רבחמ טָאה רע ןוא ,קיט
 -ליו) עירטעמָאעג ףיוא "שלשמ ליא,

 ןאראפ ךיוא םיא ןופ זיא סע ;(1824 ענ
 -פס,, םעד ףיוא ןוא רהז ןפיוא שוריּפ א

 ןעועג רבחמ טָאה רע ;"אתועינצד אר
 "ןהילֲֵא קודקד, קודקד ףיוא רפס א
 עכעלטפַאשלעזעג ןיא -- ,(1854 ענליוו)

 ךָאנ ,ןעוועג קסוע קיניײװ רע טָאה םינינע

 ןטערטעגסױרא רע זיא לאפ ןייא ןיא
 ףמאק ןיא ןעוועג זיא סָאד .ףראש רָאג
 -סיוא טזָאלעג טָאה רע ןוא ,תודיסח ןגעק

 "יסח יד ןוא םייבר יד ןגעק םרח א ןפור
 ערעדנוזאב ןיא ןענעװאד סָאװ םיד
 -נמ ערעדנוזאב ןייא ןריפ ןוא ךעלביטש
 יד ןענעז םידימלת ענייז ןופ --- .םיגה

 ,רענישזָאלָאװ םייח יבר עטסנעעזעגנָא
 -ָאװ ןמלז יבר ,רערימָאקליװ המלש יבר

 "אב ךיז טָאה ןיז ענייז ןופ ,רענישזָאל

 -- .םהרבא יבר טנכייצעגסיוא סרעדנוז

 טנייה זיב -- ."םהרבא;, טרָאװטכוז עז

 זיולק סנואג םעד ענליוו ןיא ןאראפ זיא

 זיא ןואג רעד ןכלעוו ףיוא ץאלּפ רעד ןוא

 רבק סנואג ןפיוא ;טנרעלעג ןוא ןסעזעג
 .ןייז ללּפתמ ןעמ טמוק ענליוו ןיא

 ,(1526 -- 1455 ךרעל) יחרזמ והילא
 רעקאטאמעטאמ ןוא שרפמ-ךיינת ןוא בר
 זיא רפס  ןייז ;לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא
 ףיוא ישר וצ שוריּפ א ,"יחרזמה , רעד

 תולאש ןבירשעג ךיוא טָאה רע .הרות

 רפס,, א ןבירשעג ךיוא טָאה רע .תובושתו
 -יּפ, א ןוא קיטעמטירא ףיוא ?רּפסמה
 -עגאמלא ךוב ןשימָאנָארטסא םוצ "שור

 יסואעמאלאטּפ ןופ יטס
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 -רעד טרעוו ייתור,, רפס ןיא ךלמילא
 ןעוועג זיא רע זא ,ךלמילא ןגעוו טלייצ

 ןיא הדוהי םחל תיב ןופ רעניואוונייא ןא
 -פוש יד ןופ טייצ רעד ןיא לארשי ץרא
 לארשי ץרא טזָאלראפ טָאה רע ןוא םיט

 ענייז ןוא ימענ בייוו ןייז טימ ןעמאזוצ
 םעד בילוצ ןוילכ ןוא ןולחמ רעדניק 2

 -יואוו קעווא זיא רע ןוא דנאל ןיא רעגנוה
 ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,באומ ןייק ןענ
 ןבירשעג טרעוו שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא

 -שג םיא טָאה טָאג זא ,ךלמילא ןגעוו

 -רעגנוה א ןיא סָאװ ראפרעד טפָארטש
 עקירעגנוה ענייז טזָאלראפ רע טָאה טייצ
 ,טיילסדנאל

 ןופ רענייא ,קסנעזיל ןוֿפ ךלמילא
 ,עיצילאג ןיא םייבר עשידיסח עטשרע יד

 ,(ז"מקת) 1787 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 "ךלמ בר יבר, ןעמָאנ ןטימ ךיוא טנאק
 ,"ךלמילא םעונ,, רפס ןייז ךרוד ךיוא ןוא

 רעשטירועמ ןופ דימלת ןעוועג זיא רע

 רעד ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ,דיגמ
 -ָאנאמיר עלעדנעמ יבר ,ןילבול ןופ יבר

 עשידיסח עטנאקאב ערעדנא ןוא רעוו
 יבר ןופ ןעגנוביירשאב--סנעבעל ,םייבר

 "תורוא רשע.,ןיא ןאראפ ןענעז ךלמילא
 -ַאה ייב ךיוא יװ ,"ךלמילא תואלפנ,, ןֹוא
 -- ."םידיסחהו תודיסחה,, ןיא יקצעדָאר

 ן'ט תישארב שמוח ןיא רועילא
 טָאה וניבא םהרבא זא טלייצרעד טרעוו

 רעד ןיא -- .רזעילא טכענק א טאהעג

 דבע רזעילא ןגעוו ןרעו שרדמ ןוא ארמג
 אמו תושרד ליפ טכארבעג םהרבא
 ,תוישעמ-סקלָאפ ענייש ךיוא ןוא (ח"כ
 רעגולק סלא טרירוגיפ רזעילא עכלעוו ןיא

 יד ןענרעלוצנָא ןזיוואב טָאה סָאװ ,ןאמ
 ןופ ,(ט''ק ןירדהנס) טייל-םודס עטכעלש

 "ףזעילא קשמד, שמוח ןיא רעטרעוו יד

 ןופ טמאטשעג טָאה רע זא לייט ןעניימ
 ,קשמד טָאטש רעד

 םונקרוה ןב רזעילא---ךלמילא

 "אב
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 רעד ןופ אנת סונקרוה ןב רועילא
 םתס סלא טנָאמרעד ךיוא טרעוו ,הנשמ

 ;לודגה רזעילא יבר ךיוא ןוא ,רזעילא יבר
 תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא טבעלעג

 (טרעדנוהרָאי ןטשרע ןופ ףוס םוצ) ינש
 רע .ךָאנרעד טייצ עסיוועג א ךיוא ןוא
 ןבר אישנ ןופ םעדייא ןא ןעוועג זיא

 סרזעילא יבר .גרהנה לאילמג ןב ןועמש

 רעכיר א ןעוװעג זיא סונקרוה רעטָאפ

 טנרעלעג טשינ ןוז ןייז טָאה רע ,ןאמ

 ףיא טקיטפעשאב םיא רָאנ הרות ןייק

 םיא ןופ זיא רזעילא יבר .רעדלעפ ענייז
 ןבר ןרָאװעג ןוא םילשורי ןייק ןפָאלטנא

 -ָאפ ןייז ןוא דימלת א סיאכז ןב ןנחוי
 ןטעבעגרעביא םיא טימ ךיז טָאה רעט

 קרּפ) "תובא יקרּפ, ןיא הנשמ רעד ןיא
 ,טגָאעג גנוניימ ןייא טול טרעו (א
 יבר ןטלאהעג טָאה יאכז ןב ןנחוי ןבר זא
 ןוא ,דימלת ןטסערג ןייז ראפ ןרזעילא

 א ,"דיס רוב" א וצ ןכילגעג םיא טָאה
 ןּפָארט ןייק טשינ טרילראפ סָאװ בורג
 -ראפ רע זא ,טסייה סָאד ,רעסאוו ןייז ןופ

 ןנחוי ןבר ךָאנ .ןענרעל ןייז טשינ טסעג

 "אב ךיז רזעילא יבר טָאה טיוט סיאכז ןב
 -עג טרָאד ןוא דול טָאטש רעד ןיא טצעז

 ךיז טָאה רזעילא יבר .הבישי ןייז טאה
 ןגיײק ןכאז הכלה ןיא טלעטשעגנגעקטנא
 יבר) לאילמג ןבר אישנ ןופ הבישי רעד

 -ירעד ןוא ,הנבי ןיא (רעגָאװש סרזעילא
 ןיא טגילעג םימּכח יד םיא ןבָאה רעב

 טָאה רעבירעד .(ט"נ אעיצמ אבב) םּרח
 ,טסייה סָאד ,"יתומש,, ךיוא ןסייהעג רע

 "נא ןא ;?אתמש,) םרח ןיא טגיל רע

 -ומש,, ןעמָאנ רעד זא ,זיא גנוניימ ערעד
 םאנסיוא ןא -- טָאה רע לייוו זיא "ית
 -עג ןבָאה סָאװ םירבח ענייז עלא ןופ
 ןטלאהעג -- ,ללה תיב יד טימ ןטלאה
 ןיא רעטרעוו ענייז ,יאמש תיב יד טימ
 רעטסעב רעד זא .,ןענעז "תובא יקרפ,

 -.סױא ךיז ףראד שטנעמ א סָאװ געװ

 טוג א ןבָאה) ?הבוט ןיע,, זיא ןביולק
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 ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי, ןוא (גיוא

 שטנעמ ןטייווצ א ןופ דובכ רעד) י''ךלשכ
 רענעגייא ןייד יו ביל יוזא ריד ןייז לָאז
 "סועכל חונ יהת לא; ךיוא ןוא (דובכ

 יבר ,(סעכ ןיא ןרעוו לענש טשינ טסלָאז)

 טָאטש רעד ןיא ןברָאטשעג זיא רזעילא
 ןבָאה םיאנת יד ןוא ,תבש ברע ןירסיק

 םיא ןופ ןעמונעגּפָארא טיוט ןייז ראפ

 "יה עז .ןעוועג דיּפסמ ןוא םרח םעד

 -- ,םיארומאו םיאנת תודלות, סנאמ

 עז "רזעילא יברד יקרּפ, ןגעוו

 ."רזעילא יברד
 יקרפ,

 א ,אנת ילילנה יסֹוי ןב דזעילא
 -נוהרָאי ןט2 ןיא ,אביקע יבר ןופ דימלת
 זא ןבעגעגרעביא טרעוו םיא ןגעוו .טרעד

 32 יד ןעװעג רףדסמ ךיוא טָאה רע

 זיא תושרד-הדגא יד עכלעוו טיול תודימ
 -וסּפ יד ןופ טריפעגסיורא ןרעוו דומלת

 טגָאז ט"פ ןילוח ארמג רעד ןיא .,םיק
 ואוו םוטעמוא זא ,ןנחוי 'ר ארומא רעד

 ןכאז הדגא ןיא סעּפע טגָאז רזעילא יבר
 -עג ןגעוו .ןרעהוצ ייז וצ ךיז ןעמ ףראד
 ןעמ זא ,רועילא יבר טלאה טייקיטכער

 -ןיד א ייב תורשּפ ןייק ןכאמ טשינ ףראד

 "גס) ןיד םעד טיול ןענעקס9 רָאנ הרות
 ,('ו ןירדה

 רעד ןופ (ןץיבאר) ןתנ ןֶּב רזעילא
 ןעמָאנ ןטימ טנאקאב ,קסוּפ ,לוט טָאטש

 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא טבעלעג :;ן"באר

 ונבר תופסות ילעב יד ןופ רבח א ןעוועג
 זיא רוביח:טּפיוה ןייז ,ם"בשר ןוא םת
 ןשיוטראפ טשינ) "רזעה ןבא , רפס סָאד
 ןחלש ןופ "רזעה ןבא; םעד טימ סע

 ,תוכלה ןוא 'חנעפ תנפצ,, ךיוא ,(ךורע
 שוריּפ א ןעװעג רבחמ ךיוא טָאה רע

 רעד זא ,גנוניימ א ןאראפ .רוזחמ ןפיוא
 םיטויּפ ןיילא ןעוועג רבחמ טָאה ןייכאר
 גנולדנאהּפָא עשיפָאזָאליפ א ךיוא יװ
 ןץ'באר ןגעװ .,"לכשה רמאמ ,,

 טנַאפילָא--יסוי ןב רזעילא

 : טרעוו
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 רעסיורג א ןעוועג זיא רע זא ,טלייצרעד
 ,םיתפומ ןזיוואב טָאה רע ןוא לבוקמ לעב

 (1228 -- 115 לץעמ ןופ רזעילא
 -ןהרָאי ןט13 ןיא ,לבוקמ ןוא קסוּפ
 יׂשאר ןייז טימ ךיוא טנאקאב ;טרעד

 -ילא ונבר ברה "ם'יארה,, ןעמָאנ תובת

 ;םת ונבר ןופ דימלת :;יזנכשא (ץימ רזע
 -סות ןיא .ץניימ ןיא הבישי א טריפעג
 ,ץ'ל תבש) טפָא ץנאג רימ ןעניפעג תופ

 -רעד (רעטרע ערעדנא ןוא די'כ םיחסּפ
 -אב .רזעילא ונבר ןופ םישודיח טנָאמ
 ןוא תוכלה ,"םיארי,, רפס ןייז ןיא טנאק

 טנדרָאעגניא ,םיגהנמ ןוא רסומ ירבד

 רעד .תווצמ ג"'ירת ןופ דדס םעד טיול

 א רָאנ זיא טקורדעג זיא סָאוװו ?םיארי;

 יאלוזא ןכלעוו ,"םיארי,, ןסיורג ןופ רוציק
 ,זיראּפ ןיא די בתכ ןיא ןעזעג טָאה

 (1888--1899) סנערואל טנאפילַא
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאמ-הכולמ רעשילגנע

 ןדיי ןופ עגאל רעד טימ טריסערעטניא

 ןדנירג ןגעוו קנאדעג םעד טקעוװרעד ןוא

 ןיא ,לאושי:ץרא ןיא הכולמ עשידיי א
 ןכָארבעגסױא ןענעז סע ןעוו 1882 רָאי

 דנאלסור ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד

 ןייק ןפָאלטנא טרָאד ןופ ןענעז ךס א ןוא

 ןא ןופ ןעמָאנ ןיא טנאפילָא זיא ,עיצילאג

 ןייק ןעמוקעג טעטימָאק-ספליה ןשילגנע
 טימ ענעטילעג יד ןפלָאהעג ןוא עיצילַאג

 "עג רע זיא רעטעּפש .תוצע ןוא טלעג
 -שי-ץרא ןייק סילא יורפ ןייז טימ ןרָאפ

 -רכ םייב הפיח ןיא טצעזאב ךיז ןוא לאר
 -קעס ןייז ןרָאװעג זיא טרָאד .גראב-למ

 רעד ,"הוקתה.ןופ רבחמ רעד ראטער
 טנאפילא .,רעבמיא ץרעה ילתפנ רעטכיד
 יד טציטשעג טלעג ןגייא ןייז טימ טָאה

 -ץרא ןיא ןטסינָאלָאק עשידיי עטשרע

 -ץרא ןיא ."בקעי ןורכז,, ןיא ,לארשי
 ןעמונעגכרוד ךיז טנאפילָא טָאה לארשי
 -עג ןוא םזיציטסימ וצ גנוגיינ רעד טימ
 ,הלבק רעשידיי רעד ןופ ןטלאה
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 סָאװ ,באב העשת ןיא הניק ןויצ ילא
 "עמ רעלעיצעּפס א טימ ןעגנוזעג טרעוו
 זיא עידָאלעמ רעבלעז רעד טימ .עידָאל

 -דמ יתב ןוא ןלוש יד ןיא גהונ ךיז ןעמ

 ןיא סטכאנוציגָאטיײרפ ןעגניז וצ םישר
 יד ."ידוד הכל, םעד "ןכָאװ יירד, יד

 ןברוח םעד ףיוא טרעיורט ןויצ ילא הניק
 ָאד טרעוו סָאװ לארשי-ץרא דנאל ןופ

 ,"ןויצ ,, טימ טנכייצאב

 ןיא לארשי תוכלמ ןיא איבנ עשילא
 ןיא .שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ רעד

 זא טלייצרעד טרעוו טייי 'א םיכלמ רפס
 זא .,איבנה והילא וצ טגָאזעג טָאה טָאג

 ןב עשילא איבנ ַא ראפ ןכאמ לָאז רע

 -עג טָאה והילא .,הלוחמ לבא ןופ טּפש

 ןיא טרעקאעג טָאה רע יו ןעשילא ןפָארט
 טימ ןעמונעג םיא טָאה רע ןוא ,דלעפ

 והילא ןעוו .איבנ סלא טכאמעג ןוא ךיז

 ןרָאװעג עשילא זיא למיה ןיא ףיורא זיא
 טימ טריפעגנָא ןוא טֹרָא ןייז ףיוא איבנ
 יד טריפעגכרוד טָאה רע .םיאיבנה ינב יד

 -"לצבי ףעשירענידנצעג יד ןגעק המקנ

 "רעד טרעוו 'ב םיכלמ רפס ןיא .,םיאיבנ
 -עג ךיז טָאה רע זא ,ןעשילא ןגעוו טלייצ

 ןשיווצ םינינע עשיטילַאּפ יד ןיא טשימ
 ךיוא יו ,םרא ןוא לארשי תוכלמ םעד

 "וצ ןוא םיסנ ךס א ןזיוואב טָאה רע זא
 דניק עטיוט סָאד ןבעל םוצ טכארבעגקיר

 ערעדנא ךיוא יוו םנוש ןיא יורפ א ןופ
 .יזחג ןסייהעג טָאה רעניד ןייז  ,םיסינ

 טכארבעג ןרעוו שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 -ילא ןופ טייקסיורג רעד ןגעוו תושרד ליפ

 ,איבנה עש

 ןיא אנת ,(רחא היבא ןב עשילא
 םעד ךָאנ רָאי קיצרעפ ךרעל לארשייץרוא
 ןופ קעווא זיא רעכלעוו ,ינש-תיב ןברוח

 רעבירעד ןוא טייקשידיי רעלענָאיצידארט

 ןפורעגנָא ךיוא ארמג רעד ןיא רע טרעוו

 ןיא .(רערעדנא ןא) "רחא,, ןעמָאנ ןטימ
 טרָאװ א ןעמ טניפעג 'ד קֹרּפ תובא יקרּפ

 298 היבא ןב עשילא--ךויצ יִלֵא

 לטיט םעד) היובא ןב עשילא ןופ ןעמָאנ ןיא
 דלי דמולה, זא (טשינ רע טָאה ?יבר,

 ריײנ לע הכותכ וידל ,המוד אוה המל
 ןייודניק ןופ טנרעל רענייא זא/ "שדח

 ינ ףיוא טביירש רענייא יו סע זיא ,ןָא
 "עב ךיז טלאה סע ,טסייה סָאד (ריפאּפ

 רימ .רעּרָאלק זיא ןענרעל סָאד ןוא רעס

 ןעועג זיא דימלת סעשילא זא ןעניפעג

 -עלעג טָאה רעכלעוו ,ריאמ יבר אנת רעד

 רע יו םעדכָאנ ךיוא הרות םיא ייב טנר

 םעד ןגעוו --- .טייקשידיי ןופ קעווא זיא

 ןאראפ זיא ןבעל סעשילא ןיא ךורברעביא

 .רעטרעוװו ערָאלק טשינ ארמג רעד ןיא

 עטנאקאב יד ןאראפ זיא וייט הגיגח ןיא
 ריפ ,'סדרפל וסנכנ העברא" זא ,השעמ

 ןקיטפעשאב ןעמונעג ךיז ןבָאה םיאנת

 ןב ,?סדרּפ,, טסייה סָאװ ערעל רעד טימ

 יבר ןוא היובא ןב עשילא ,אמוז ןב ,יאזע

 -עג טשינ סע טָאה ןאביקע יבר .אביקע

 אמוז ןב ,ןברָאטשעג זיא יאזע ןב ,טדאש

 ןב עשילא ןוא ,ןרָאװעג טרעדורוצ זיא

 טקאהעג טָאה ,"תועיטנב ץציק,, היובא

 זיא רע זא ,טסייה סָאד ,ןגייווצ יד ןיא

 ,טייקשידי רעלענַאיצידארט ןופ קעווא

 טרעו ז"ט אגיגח ארמג רעד ןיא טרָאד

 ןָאטעג טָאה רע זא םיא ןגעוו טלייצרעד

 ןסעגעג ,תבש םוא ןרָאפעג ,תוריבע ךס א

 ראפרעד ןוא ,תונוז טימ טבעלעג ,תופרט

 זיא רע .,"אוה רחא , טגָאזעג ןעמ טָאה

 -עג םיא טָאה ןעמ .רעלרעדנא ןא ןרָאװעג

 טָאה ןעמ זא ,טכעלש יוזא ראפ ןטלאה

 הבושת ןענָאק םיעשר עלא זא ,טגָאזעג

 ריאמ יבר דימלת ןייז ,"רחא,, ץוחא ןָאט

 ,הרות םיא ייב טנרעלעג רעטייוו טָאה

 זא טכארבעג טרעוו הגיגח ארמג רעד ןיא

 -ילא ןעוועג הלוח רקבמ טָאה ריאמ יבר

 םיא טָאה רע ןוא טיוט ןייז ראפ ןעש

 זא ,טרעלקרעד טָאה רע ןוא ןענייוו ןעזעג
 ,הבושת קידנעוט ןּברָאטשעג זיא עשילא

 א ןופ לקינייא ןא טאהעג טָאה עשילא
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 ןרעוו סע ןכלעוו ןופ ,בקעי יבר ,רעטכָאט

 ,ארמג רעד ןיא רעטרעוו טגנערבעג

 -ריפ עשידיי ןופ ןעמָאנ) רדנסכלא

 ןופ ןטייצ יד ןיא ןענָאזרעּפ ןוא ןטש
 -כלא ןעמָאנ רעד ,(שדקמה תיב ןטייווצ
 זיא רע ןוא ןשיכירג ןופ טמאטש רדנס

 ןא טיול) ןדיי ייב ןרָאװעג טריפעגנייא
 ("ןופיסוי; ןיא עדנעגעל רעטלא

 רעכעלטסירק רעד ראפ טרעדנוהרָאי ןט4
 זיא ןודקומ רדנסכלא ןעװ ,גנונכערטייצ

 ,לארשי-ץרא ןייק יימרא ןייז טימ ןיירא

 ןדיי ייב "רדנסכלא, ןעמָאנ ןטשרע םעד
 יד ןיא רעטעּפש ליפ עטשרע רימ ןפערט
 רעד ,ןטשריפ-םיאנומשח יד ןופ ןטייצ
 ןדיי ייב טײרּפשראפ זיא רדנסכלא ןעמָאנ
 .ףיוא ןוא רעטלאלטימ ןצנאג םעד ךרוד

 -לעוו ןיא ,הליפת ,םימחר אלמ לא
 . ןופ תומשנ יד ראפ טָאג טעב ןעמ רעכ - יא .עשיזי

 / ,יאני

 -אזוצ טייג רע ןוא טייצ רעיינ רעד ןיא
 ,"דניקסיז, ןעמָאנ ןטימ ןעמ

 רדנסכלא (1 -- .,ןאמּפיל ךיוא
 טשרעהעג ,לודג ןהכ ןוא גינעק-םיאנומשח

 ראפ 76 זיב 103 רָאי ןופ ןדיי יד רעביא
 ןיא .גנונעכערטייצ רעכעלטנייוועג רעד

 "מה יאני, ןפורעגנָא רע טרעוו ארמג רעד

 טריפעג טָאה רע .(ו'ס ןישודיק) ?ךל

 רעדנעל עשינכש יד טימ תומחלמ עסיורג

 לארשי:ץרא וצ טקינייראפ טָאה רע ןוא

 זיא תומחלמ ענייז בילוצ .,ןטנגעג ךס א
 טימ טעדניירפאב רעקראטש ןרָאװעג רע

 רעד ןופ ןלארענעג-רעטילימ עשידיי יד

 רעביראד טָאה רע .,,ייטראּפ-"םיקודצ,
 .-םישורּפ רעד ןגייק ןפמעק ןבױהעגנָא
 יד טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ .,ייטראּפ

 | ,םימכח עשידיי
 ןדנאטשפיא עכעלרעניא ןכָארבעגסיױא
 ליפ טָאה יאני רדנסכלא ,ןדיי יד ןופ
 "עד ןענעז םימכח ךס א .טיטעג ןדיי

 עירדנאסקעלא ןייק ןּפָאלטנא טלָאמ
 תוכרב) ארמג יד יו .(םירצמ ןיא)
 -עג יאני רדנסכלא זיא טלייצרעד (חיימ
 רעריפ ןירדהנס ןופ רעגָאװש א ןעוו
 | ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,חטש ןב ןועמש

 עירָאגעלא---רדנסכלא

 -ןיא

  םיא ןגעק ןענעז סע
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 ןיז ראפ .ןטלאהאב םיא ראפ טזומעג

 רעד ,בייוו ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה טיוט
 טשינ טסלָאז" ןויצמלש הכלמ רעמירפ
 יד ראפ רָאנ םישורּפ יד ראפ ןבָאה ארומ
 יז ןעוט םייהעג ןיא סָאװ ,םיעובצ

 ."םורפ ךיז ןכאמ ןוא ןכאז עטכעלש עלא
 תועבטמ ןאראפ ןענעז יאני רדנסכלא ןופ

 ןבירשעגפיוא טייטש סע עכלעוו ףיוא
 ןייז ןעוועג יזא סָאװ ?ןתנוי ןעמָאנ רעד

 -ראפ ויא ןופרעד) ןעמָאנ רעשיאערבעה

 הרדנסכלא ןגעוו (2 -- ,('יאני, טצריק
 (ןויצמלש., עז (בייוו סכלמה יאני) "?הכלמה

 ןודקמ רדנסכלא ןגעו (2 -- ,"הכלמה

 ןגעו (4 -- ."ןודקומ רעדנאסקעלא" עז
 ('םירצמ לש הירדנסכלא, טָאטש רעד
 ."עירדנאסקעלא,, עז

 טסאפראפ זיא הלפת יד .,ענעברָאטשראפ

 "גורהָאי ןט12 ןיא ,ךעלניישראוו ,ןרָאװעג
 יד ןופ ןדיי ףיוא תוטיחש יד ךָאנ טרעד

 םעד .דנאלשטייד ןיא ?רערָאפ-ץיירק,

 ךעלנייועג ןעמ טכאמ םימחר אלמ לא

 טלאפ סע ןעוו .,ךָאװ רעד ןופ תבש ןיא
 ,םענעברָאטשראפ ןופ טיײצרָאי יד סיוא
 ןפיוא םימחר אלמ לא ןא ךיוא טכאמ ןעמ

 -רָאטשראפ ןופ רבק םעד ףיוא םלוע תיב
 ,םענעב

 ,"קחצי בהובאג עז ,הוקאנלא

 רעד ןוא ,טרָאװ שיכירג ,עירָאנעלַא
 "עג א ןרעלקרעד : זיא ןופרעד שטייט
 ,דליב א יצ ,גנולייצרעד יצ ,ךאז עסיוו

 ןוא גנולייצרעד ןוא ךאז יד סלא טשינ

 "רָאפ א ,לשמ סלא רָאנ ,טסבלעז דליב
 "יב םוצ .שרעדנא סעּפע ןופ גנולעטש
 ך"נת ןיא םירישה ריש רפס סָאד ;ליּפש
 ןופ עביל יד ןעגנוזאב טרעוו סע ואוו
 ןופ ןוא המלש גינעק םוצ תימלוש לדיימ
 -עיגילער יד ןיא טרעוו ,תימלוש וצ המלש
 טייצ רעד ןיא ןיוש ,םירפס עשידיי עז
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 -עלא סלא טשטייטעגסיוא ,ארמג רעד ןופ
 ןשידיי ןופ עביל רעד וצ לשמ א ,עירָאג

 ךיינת ןיא .טָאג וצ (לארשי תסנכ) קלָאפ
 ךס א (לאקזחי ,היעשי ןיא) רימ ןעניפעג

 "ידיי רעד ןיא -- .רעדליב עשירָאגעלא
 -מיראב יד ןעוועג זיא עיּפָאזָאליפ רעש

 -בָאי ןט1) עירדנאסקעלא ןיא עלוש עט
 ללכב טָאה עכלעוו ,ןָאליפ ןופ (טרעדנוה

 ך"נת ןופ םירוּפיס עלא טשטייטעגסיוא
 ילבה ןוא ןיק ןופ השעמ יד ,שירָאגעלא
 -גגיא ןענעז סָאד זא .,תובא ייוד יד

 ןיא תוחכ ,המשנ סנשטנעמ ןופ ןטפאש

 -לטימ ןיא ךיוא .המודכו רוטאנ רעד

 ,טרעדוהרָאי ןט14 ןוא ןט13 ןיא רעטלא

 -ָאליפ א ןעוועג ךיירקנארפ-םורד ןיא זיא
 טשטייטעגסיוא טָאה סאוו ,עלוש עשיפָאז
 ,שירָאגעלא שמוח ןופ ןשינעעשעג עלא
 עסיוועג ראפ םילשמ רָאנ ןענעז סָאד זא

 ןיא ןקירדסיוא יד .ןעעדיא עשיפָאזָאליפ

 סטָאג) "'ה די יו טָאג ןגעו ךיינת

 ם'יבמר ןכרוד ןרעו המודכו (טנאה

 סָאד זא ,שירָאגעלא טשטייטעגסיוא

 רעד ןיא ןטפערק עכעלטעג יד ןעמ טניימ

 .רוטאנ

 ןרהא ןופ ןיז ייוצ רמתיא ,רזעלא
 ןופ טוט ןכָאנ .ח"כ תומש שמוח ,ןהכה
 -דמב) לודג-ןהכ ןרָאװעג רזעלא זיא ןרהא
 ןב עשוהי טימ ןעמאזוצ ,רע ןוא ,('כ רב
 ןבָאה (ונבר השמ ןופ טיוט ן'כָאנ) ןונ

 "ץרא ןייק רבדמ ןופ ןדיי יד טריפעגניירא
 טייצ רעד ןיא ,(ד"י עשוהיו לארשי
 תיב רעד ןרָאװעג טיובעג זיא סע רעדייא
 ןעועג זיא ךלמה המלש ךרוד שדקמה
 ןשיוצ הלודג הנוהכ רעד םורא ףמאק א

 -קינייא יד ןוא רזעלא ןופ ךעלקינייא יד
 ךלמה המלש טשרע .רמתיא ןופ ךעל
 -ייא ,קודצ לודג-ןהכ ראפ טכאמעג טָאה
 ,ךעלקינייא סרזעלא ןופ םענ

 רעד ןופ ףוס םוצ היננה ןב רזעלא
 -ינמ" קינָארכ-עירָאטסיה רעשידיי רעטלא

 202 ריאי ןב רזעלא ---רזעלא

 -כיו יד טנכייצראפ סָאװ ,"תינעת תל

 טייצ רעד ןיא ןדיי ייב ןשינעעשעג עקיט

 רבחמ רעד זא ןאראפ זיא ,ינש תיב ןופ
 רזעלא יבר ןעוועג זיא קינָארכ רעד ןופ

 תבש ארמג רעד ןיא ,ןורג ןב היננח ןב

 ןופ רבחמ רעד זא ,טגָאזעג טרעוו עיִײי
 ןב היקזח ןכ היננח ויא תינעת תליגמ

 "ניישראוו טבעלעג טָאה רזעלא ."ןורג
 יינש תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ךעל

 -לעז רעד זיא סָאד זא ,ןבָאה ליוו ץערג

 ןכלעוו ןגעוו ,לודג-ןהכ ןנע ןב רזעלא רעב

 -למ עשידיי,, ןייז ןיא טלייצרעד סויוואלפ

 םעד ןביוהעגנָא טָאה רע זא ,"המח
 -רעה רעשימיור רעד ןגעק דנאטשפיוא
 ,טפאש

 ארמג רעד ןיא םוסרה ןב רזעלא
 רעד ןיא זא ,טלייצרעד טרעוו ביל אמוי
 טרעװ סע) שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ

 רָאי 11 ןעוועג זיא (ןעוו ןבעגעגנָא טשינ

 "רח ןב רזעלא ןעמָאנ ןטימ לודג-ןהכ א
 ןוא ,ךייר רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,טםוס

 רע) תורישע ןייז ףיוא קידנקוק טשינ
 השבי רעד ףיוא טעטש 1000 טאהעג טָאה

 "ראפ רע טָאה (םי ןפיוא ןפיש 1000 ןוא
 ןעגנאגעג ןוא ןטפעשעג ענייז עלא טזָאל
 יד .הרות ןענרעל טייחרעטלעטשראפ

 רזעלא, ףיורעד טגָאז ח"ל אמוי ארמג

 ,טסייה סָאד ,"םירישע בייחמ םוסרח ןב
 ןגערפ ןעמ טעװ טלעװ רענעי ףיוא זא

 טנרעלעג טשינ טָאה רע סָאװראפ ריבג א

 -עג יד זא ןרעפטנע ןלעװ טעװ רע ןוא

 טעװ ,טזָאלעג טשינ םיא ןבָאה ןטפעש

 ,םוסרח ןב רזעלא ףיוא ןזייוונָא םיא ןעמ

 שוויּפ םוצ המדקה ןייז ןיא ם'יבמר רעד
 ןב רזעלא זא ,טגָאז םיעױז וצ תוינשמה

 ןטייצ יד ןיא לודג-ןהכ ןעוועג זיא םוסרח
 ,ןכוס שיא סונגיטנא ןופ

 טייצ רעד ןיא דלעה ריאי ןב רזעלא
 יד ןגעק ןדיי יד ןופ המחלמ רעד ןופ
 ןט2 ןופ ןברוח םייב םילשורי ןיא רעמיור
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 ןגעוו טלייצרעד סויואלפ .שדקמה תיב

 ןבָאה רעמיור יד יו םעד ךָאנ זא ,םיא

 ריאי ןב רזעלא זיא םילשורי ןעמונעגנייא
 ןדלעה עשידיי ערעדנא עפורג א טימ

 סָאװ ,"הדסמ,, גנוטסעפ רעד ןיא קעווא
 "ףאפ ךיז ןוא גראב א ףיוא ךיז טניפעג
 ,רָאי 2 רעטילימ ןשימיור ןגעק טקידיײיט

 רעמיור יד זא ןעזעג טָאה רע ןעוו טשרע
 וצ רע טָאה ןעמענייא גנוטסעפ יד ןלעוװ/

 א ןטלאהעג ןוא םירבח ענייז ןפורעגפיונ

 רעד רעסעב זיא סע זא .,עדער עדנריר
 רעמיור יד וצ ןלאפוצניירא רעדייא טיוט

 רע טָאה ךָאנרעד .ןפאלקש ןרעוו ןוא

 ענעגיא יד טימ םירבה ענייז ןוא
 -גיק ןוא רעבייוו ערעייז טיוטעג ןדרעוװש

 ,טיטעג טסבלעז ךיז ךָאנרעד ןוא רעד

 ךרעל) אזימרנמ הרוחי ןב רזעלא
 לבוקמ ןוא קסוּפ ,(1243 ךרעל -- 5
 סָאװ) סמרָאװ טָאטש רעשטייד רעד ןיא

 שיאערבעה ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 -ןוהרָאי ןט12 ןופ ףוס ןיא (?אזימרג;

 ,"חקר" רפס ןייז ךרוד טנאקאב ,טרעד

 תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד רזעלא יבר
 "שטייד ןיא ןדיי ףיוא תוטיחש יד ןגעוו

 עטירד, יד ןופ טייצ רעד ןיא דנאל

 (1189) ט"מקתת רָאי ?רערָאפ-ץיירק
 1223 רָאי ןיא .תועידי עלופטרעוו רעייז

 רעטיורג רעד ןיא ןעמונעגלייטנא רע טָאה

 ןעמ ןעו .,ץניימ ןיא הפיסא-םינבר
 ישאר) םייוש תונקת יד ןעוועג ןקתמ טָאה
 סמרָאװ ,רעיײּפש תולהק יירד יד ןופ תובת

 זיא רפס-טּפיוה ןייז -- .(ץניימ

 ךס א טלאהטנא סָאװ ("רזעלא, ןעמ
 ,תונוממ יניד ,רתיהו רוסיא ןיא תוכלה

 "רעוו:רסומ ליפ ךיוא ןוא ,םיבוט םימי
 -אכ הבהא ןיא,, זא רע טגָאז טרָאד ,רעט
 ןייק ןאראפ טשינ זיא סע) "םשה תבה
 אונשל ןיא, ןוא (טָאג וצ יו עביל
 ןיז ףראד האנש עטסערג יד) ?הואגכ
 עמורפ עכלעזא ערעדנא ןוא (הואג ֹוצ

 הירזע ןב רזעלא---הדוהי ןב רזעלא

 רעד
 .-ָאנ ןייז יו ,208 טפערטאב סָאד) "חקר.
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 ץרוק טקירדעגסיוא רעטרעוו עשיטע ןוא

 רעד זא ,גנוניימ ַא ןאראפ .ףראש ןוא
 -ערג ַא ןופ רוציק ַא רָאנ זיא רעטקורדעג

 רבחמ טָאה רזעלא יבר ."חקר, ןרעס
 הכלה ףיוא םירפס ערעדנַא ךָאנ ןעוועג

 -ויּפ ךיוא יו ,הלבק ףיוא לעיצעּפס ןוא

 טלייצרעד ןרעוו רזעלא יבר ןגעוו .,םיט
 סלירב) אפזוי יבר ןופ תוישעמה רפס ןיא

 ,םיתפומ ליפ (9 דנַאב ,רעכיברָאי

 -רָאי ןט2 ןיא אנת יעדומה רועלא
 רע טגָאז 'ג תובא יקרּפ ןיא .טרעדנוה
 ינּפ ןיבלמה,, זא ,רעטרעוו ערעדנַא ןשיווצ

 הרות ודיב שיש יּפ לע ףא םיברב ורבח

 "אבה םלועל קלח ֹול ןיא םיבוט םישעמו

 ןיא ןטייווצ א טמעשרַאפ רענייא זא)
 "עג טָאה רע שטָאכ ,טייקכעלטנעפע רעד

 רע טעוװ ,תווצמ ןָאטעג ןוא הרות טנרעל
 ןיא ,(אבה םלועל קלח ןייק ןבָאה טשינ

 ,טליצרעד טרעו ד"פ תנעת ימלשורי
 ןופ רעטעפ א ןעוועג זיא רזעלא יבר זא

 רעמיור יד ןעוו ןוא .אבכוכ רב דלעה
 טָאה רתיב גנוטסעפ יד טרעגַאלַאב ןבָאה

 יז ןוא ןעוועג ללפתמ רדסכ רזעלא יבר
 -סעפ יד ןעמענייא טנָאקעג טשינ ןבָאה
 -ַאמ ַא ,ינורמוש א רענייא רעבָא .גנוט

 יבר וצ ןעגנַאגעגוצ הנוכב זיא ,רעטער

 ןיא טמיורעגנייא סעּפע םיא ןוא רזעלא
 "רב טלייצרעד סָאד טָאה ןעמ .רעיוא

 -מוש םעד טגערפעג טָאה רע ןוא ,ןאבכוכ

 רעד זַא .טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,ינור
 "רעביא טָאטש יד ליוו ,רזעלא יבר ,אנת
 אככוכ-רב אנוש ןופ טנעה יד ןיא ןבעג

 -עלא 'יבר טָאה ןוא סעכ ןיא ןרָאװעג זיא
 זיא טלָאמעד .טרָא ןפיוא טיוטעג ןרז
 ,ןרָאװעג ןעמונעגנייא רתיב

 ןיא אישנ ןוא אנת הירזע ןֿב רזעלא
 טָאטש רעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט2 םעד
 ןעוועג זיא הירזע ןב רזעלא יבר .הנבי
 ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה ןוא ךייר רעייז
 "וצ ,רפוסה ארזע וצ ירישע רוד ַא ,ןסחי
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 ןבָאה הנבי ןיא םימכח יד סָאװ םעד ביל

 לאילמג ןבר אישנ םעד טימ טגירקעצ ךיז
 טרָא ןייז ףיוא טלייורעדסיוא ייז ןבָאה

 ."רב) ןהירזע ןב רזעלא יבר אישנ סלַא

 ךיז טָאה ןעמ יוװ יוזא רָאנ ,(ז"כ תוכ
 זיא לאילמג ןבר טימ ןטעבעגרעביא קידרוצ
 ןבר ןשרעה לָאז ןכָאװ יירד זא ,ןבילבעג

 ןא .רועלא יּבר ךָאװ ןייא ןוא לאילמג

 טלַא זיא רזעלא יבר זא טלייצרעד הדגא

 "רעד םיא טָאה ןעמ ןעוו רָאי 18 ןעוועג
 ַא ןעשעג זיא סע ןוא ,אישנ סלַא טלייוו

 רעביא ןסקַאװעגנָא םיא זיא סע זא סנ

 טָאה רעבירעד ןוא דרָאב עסייוו ַא טכַאנ
 "הגש םיעבש ןבכ ינא יורה, טגָאזעג רע
 -עג טלָאװ ךיא יוװ רעגייטש ַא ןיב ךיא)

 טגָאז 'ג תובא יקרּפ ןיא .(רָאי 70 ןעוו

 ןיא םא ,ץרא ךוד ןיא הרות ןיא םא. רע

 זא טסייה סָאד ,"הרות ןיא ץרא ךרד
 ןוא הרות ןענרעל וצ ןגרָאז ףרַאד ןעמ

 גנוקיטפעשַאב א ןבָאה וצ קיטייצכיילג
 גונעג טשינ זיא סע זא ךיוא ;הסנרּפ רַאפ

 ןָאט ךיוא ףרַאד ןעמ רָאנ ןענרעל ןיולב

 ,םישעמ עטוג |

 -רָאי ןט1 ןיא אנת ךרע ןב רזעלא
 ןב ןנחוי יבר ןופ רדימלת .,טרעדנוה

 "עג טרעװ 'ב תובא יקרּפ ןיא ,יאכז

 רעד ןעוועג זיא רע זא ,גנוניימ ַא טכַארּב
 ,םידימלת סננחוי יבר ןשיווצ רעטסערג

 רזעלא יבר טגָאז תובא יקרּפ ןיא טרָאד
 זיא שטנגעמ א ןופ הדימ עטסעב יד זא
 ארמג רעד ןיא .(ץרַאה טוג) ?בוט בל,

 טָאה רע זא ,טלייצרעד טרעװ ד"י הגיגח

 קרּפ ַא ןגחוי 'ר יבר ןייז ראפ טנרעלעג

 תלהק שרדמ ןיא ."הבכרמ השעמ,, ןיא

 סנגחוי יבר ךָאנ זא טגָאזעג טרעװ יז
 וצ טרעהעגפיוא רועלא יבר טָאה טוט
 רעד ןיא טשינ ךיז קידנצעזַאב ,ןענרעל

 טרָא ןַא ןיא רָאנ םירבח ענייז טימ הבישי
 טלָאמעד טָאה רע ןוא סנגינעגרַאפ ןֹופ
 ארמג יד ןענרעל עצנַאג סָאד ןסעגרַאפ

 6 רעדנַאסקעלַא--ךרע ןב רזעלא

 טָאה ךָאנרעד זא ,וצ טיג ז"מק תבש ןיא

 ,טנרעלעג קירוצ רע

 ."רילק, עז רילקה רזעלא

 יבר ןופ ןוז ,אנת ןֹועמׂש ןב רזעלא
 -רָאי ןט2 ןופ עדנע ןיא ,יאחוי ןב ןועמש
 גיל תבש ארמג רעד ןיא .טרעדנוה
 -עג טָאה רזעלא יבר זא ,טלייצרעד טרעוו

 יבר רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאוצ טזומ

 רָאיוג לייה ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןועמש
 -עג ייז טָאה גנוריגער עשימיור יד לייוו

 זיא הרזחג יד ןעו טשרע ,ןטיוט טלָאװ

 ליה רעד ןופ ייז ןענעז ןרָאװעג לטב

 ןועמש יבר טגָאז ה"מ הכוס ןיא .,סיורַא

 ןַארַאפ ןענעז טלעװ רעד ףיוא ביוא זא

 ?הילע ינב) ןשטנעמ עסיורג 2 רָאנ
 ןיא ,רזעלא יבר ןוז ןייז ןֹוא רע ,סע ןענעז
 יד זא ,טלייצרעד טרעוו ג"פ אעיצמ אכב

 ןרזעלא יבר ןעגנואווצעג טָאה גנוריגער
 ,םיבנג ןּפַאכ וצ רעעופיוא ןא ןּועו וצ
 -אב טשינ ןגעלעג רע זיא טיוט ןייז ךָאנ

 ןעמ טָאה ךָאנרעד טשרע ;רָאי 20 ןבָארג

 יבר רעטָאפ ןייז ןבעל ןוועג רבוק םיא
 -יימ ַא ןעוועג זיא סע .ןורימ ןיא ןועמש

 רעד ,רילקח רזעלא יבר זיא רע זַא ,גנונ

 אתקיסּפ רעד ןיא לייוו ,םיטויּפ ןופ רבחמ

 ןטייּפ,, ַא ןעוועג זיא רע זא ,ןאראפ זיא
 הלבק רעד ןופ עיצידָארט רעד טיול ---
 -ָאפ ןייז טימ ןמַאװצ רזעלא יבר טָאה

 רהז םעד ןעוועג רבחמ ,ןועמש יבר רעט
 ,(?רהז,; עז רהז ןופ רבחמ םעד ןגעוו)
 ןורימ ןיא ןעמ טזייו לארשי-ץרא ןיא

 ךיוא יאחוי ןב ןועמש יבר ןופ רבק ןבעל
 ןיא ןוא רזעלא יבר ןוז ןייז ןופ רבק םעד
 עסיורג ַא ןטלַאהעג טרעוו רמועב ג"ל
 .רזעלא יבר דובכל ךיוא טייקכעלרעייפ

 -קעלַא ןעמָאנ ןגעװ רעדנַאסקעלַא
 ."רדנסכלא,, עז ןדיי ייב רעדנַאס

 -שיכירג ןודקוּמ רעדנַאטקעלַא
 ,םוטרעטלַא ןיא גינעק רעשינָאדעקַאמ



207 

 "עלנייוועג רעד ראפ 256 רָאי ןיא ןריובעג
 ןיא גנוטיידַאב ןייז .גנונכערטייצ רעכ
 -ייז זיא עטכישעג רעשידיי רעטלַא רעד

 ,332 רָאי ןיא טָאה רע לייוו ,סיורג רע
 עירעּפמיא עשיסרעפ יד ןרעבָארעד םייב
 יזא ןוא לארשי-ץרא ןעמונעגנייא ךיוא
 -עג ןגיוצעגניירא לארשייץרא זיא םורא
 ןופ ןשינעשעג עשיטילָאּפ יד ןיא ןרָאװ

 ,םיור ןופ רעטעּפש ןוא דנַאלנכירג ןטלַא

 רעד ןיא .רוטלוק רעייז ןופ ךיוא ןוא

 ןגעוו ןעגנַאגעגמורא ןענעז טלעוו רעשידיי

 יו ,סעדנעגעל ליפ ןודקומ רעדנַאסקעלַא
 תונוחצנ ענייז ןיא טָאה רע זא ,לשמל

 יד ןעזעג רעטילימ ןשיסרעּפ םעד רעביא
 טָאה סָאװ לודג ןהכ ןשידיי ןופ טלַאטשעג

 זיא ראפרעד ןוא ,גיז םוצ ןפלָאהעג םיא
 ןוא ןדיי וצ טוג ןעוועג רעדנַאסקעלַא

 -עגּפָא רַאפרעד םיא ןבָאה ןדיי יד זא
 "עג יד ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד טקנַאד
 ןעמָאנ ַא רָאי םענעי ןיא רעדניק ענעריוב

 -יימ ַא ןַארַאפ ."רעדנַאסקעלַא, ןבעגעג
 לאינד רפס ןיא עלעטש רעד ןיא זא ,גנונ
 ,םיזעה ריפצ,, םעד רעטנוא טרעוז ,'ח יז
 הכולמןוא טפַאשרעה סנעמעוו ,"ןוי ךלמ

 ןליט 4 ףיוא ןרעוו ןכָארבעצ טעוװו

 ןייז ןוא ןודקומ רעדנַאסקעלַא) טניימעג

 -עצ טיוט ןייז ךָאנ זיא סָאװ ,עירעּפמיא
 רעד ןיא .ןלייט 4 ףיוא ןרָאװעג טלייט
 ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא א"ל דימת ארמג
 "עג ןרעוו שרדמ ןוא ימלשורי ןיא רעטרע
 -נַאסקעלַא ןגעוו סעדנעגעל ליפ טכַארב
 רפס ןיא זיא רעטלַאלטימ ןיא .רעד
 -ערבעה ןיא ןרָאװעג טעברַאַאב "ןופיסוי;
 "ןודקומ רעדנַאסקעלַא ערעדנַא ליפ שיא

 -עג ךעלנײשרַאװ ןענעז סָאװ ,סעדנעגעל

 ןרעדנוזאב א ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןעוו
 ,רפס ןשיאערבעה

 ןיא טָאטש עטלַא עירדנַאסקעלַא
 סולינ ךייט ןופ גנַאגסױא םייב ,ןטּפיגע
 ארמג רעד ןיא ;םי ןשידנעלטימ ןיא
 יד טָאה טנייה ."אירדנסכלא, יז טסייה

 208 עירדנאסקעלא

 -יואוונייא ןָאילימ ןבלַאה ַא ךרעל טָאטש

 ַא ךיוא רעבָא רעבַארַא ןטסײמַא ,רענ
 "גייא יד ןשיווצ ;רעעּפָארײא לָאצ עסיורג
 טנזיוט 20 ךרעל ןַארַאפ ןענעז רעניואוו
 -עג זיא עירדנַאסקעלַא טָאטש יד --- ןדיי

 רעדנַאסקעלַא ךרוד ןרָאװעג טעדנירג
 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא ןודקומ
 "יז זיא סע גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 ןופ גנודנירג רעד ךָאנ דלַאב זא ,רעכ
 ןביוהעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה טָאטש רעד
 םוצ ןענַאטשַאב ןענעז סָאװ ,ןדיי ןצעזַאב

 ,ןטּפיגע ןיא סעינָאלָאק עשידיי ןופ לייט

 ןוש ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו

 -עמוקעגנָא ןופ לייט םוצ ןוא ,רעירפ ןופ

 ארמג רעד ןיא .לארשי-ץרא ןופ ןדיי ענ
 לָאצ יד זא ,טלייצרעד טרעוו א"נ הכוס

 סיורג ןעוועג זיא עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי

 רעמ טסייה סָאד ,"םירצמ יאצויכ םילפכ,
 -ייז טַאהעג ןבָאה ןדיי יד .,ןָאילימ ַא יו

 "אלא, לטיט ןטימ רעריפ םענעגייא רע
 -רעד א"נ הכוס ןיא ארמג יד ."'ךרַאב
 עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי יד זא ,טלייצ
 -עדישרַאפ טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה

 ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,תוכאלמ ענ

 ,רעלטסניק עסיורג סלא טנכייצעגסיוא

 -רעד טרעוו ,'ד קרּפ ,האּפ אתפסות ןיא
 ןסעזעג זיא סָאװ ןירדהנס א ןגעוו טלייצ

 -כח עטמירַאב ךיוא .עירדנַאסקעלַא ןיא
 טייצ רעד ןיא ןענעז לארשי-ץרא ןופ םימ
 ןייק ןפָאלטנַא תופידר ענעדישרַאפ ןופ

 ןוא היחרפ ןב עשוהי יוװ עירדנַאסקעלַא
 ןדיי יד .ערעדנַא ןוא חטש ןב ןועמש

 עירדנַאסקעלַא ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ

 ענעגייא ןא םילשורי ןיא טַאהעג ןבָאה

 -כיוו סרעדנוזַאב -- .,(ו"כ הליגמ) לוש

 עלוש עשיפָאזָאליפ יד ןעוועג זיא קיט

 טייצ רעד ןיא ןדיי רעירדנַאסקעלַא יד ןופ

 טנַאקַאב זיא יז ;שדקמה תיב ןט2 ןופ

 סָאד ."עלוש עשירדנַאסקעלַא, יד סלַא
 -עה רעד ןופ גנוקיניירַאפ יד ןעוועג זיא

 רעד טימ רוטלוק (רעשיכירג) רעשינעל
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 עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי יד .רעשידיי

 -רעביא ןבָאה ןוא שיכירג טדערעג ןבָאה
 סָאד ;שיכירג ףיױא ך"נת םעד טצעזעג

 -ָאנ ןטימ גנוצעזרעביא עטמיראב יד זיא
 ,(םיעבשה םוגרת) "אטניגַאוטּפעס,, ןעמ
 -קעלַא ןיא עטנרעלעג עשידיי עסיורג יד
 ןבירשעג ןבָאה טייצ רענעי ןיא עירדנאס

 -ָאליפ ,םוטנדיי ןגעוו קרעוו שיכירג ףיוא
 יָאּפַא ייר ַא ךיוא יו ,עטכישעג ,עיפָאז

 -רַאפ ןענעז (םינורחא םיבותכ) ןפירק
 ףיוא עירדנַאסקעלַא ןיא ןרָאװעג טסַאפ

 רעירדנַאסקעלַא רעד ןגעוו -- .שיכירג

 -עלעה, עז ,עלוש רעשיפָאזָאליפ-שידיי

 ןדיי יד ןשיווצ --- ."ןָאליפ,, ןוא "םזינ
 ןכירג עקיטרָאד יד ןוא עירדנַאסקעלַא ןיא
 טייצ רעד ןיא .ןפמַאק ןעמוקרָאפ ןגעלפ

 ןט2 ןיא) סונאיַארט רעזייק ןשימיור ןופ

 לײט רעטסערג רעד זיא (טרעדנוהרָאי
 -עג ןטכָאשעגסיוא עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי

 ןיא רעטילימ ןשימיור םעד ךרוד ןרָאװ
 -עד ןופ ,דנַאטשפיוא ןַא ןופ טייצ רעד

 גנַאגרעטנוא רעד ןָא ךיז טביוה טלָאמ
 עכלעוו ,עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי יד ןופ

 ,טקירדרעטנוא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןענעז
 רעד ןיא .ןטּפיגע ןיא ןטסירק יד ךרוד
 ןיא ןדיי לֶאצ יד ךיז טָאה טייצ רערעיינ
 ,טרעסערגרַאפ סָאװטע עירדנַאסקעלַא

 עדנע ןיא זיא ןטּפיגע טניז סרעדנוזאב

 רעטנוא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ
 ןענעז טציא .טּפַאשרעה רעשילגנע רעד
 ןטסײמַא ,ןדיי טנזיוט 320 ייב ןַאראפ טרָאד
 ,םידרפס

 ןופ רדס ןופ ןעמָאנ רעד תיב ףלא
 ןוא רעשיאערבעה רעד ןיא תיב-ףלא

 ןיא ןבַאטשכוב לָאצ יד .טפירש רעשידיי
 ',תלד ,למיג ,תיב ,ףלא ,22 ןענעז תיב-ףלא
 ,םימ ,דמל ,ףכ ,דוי ,תיט ,תיח ,ןיז ,ו ,אה
 ןיש ,שיר ,ףוק ,קידצ ,אּפ ,ןיע ,ךמס ,ןונ
 -וק סַאװ ןעבַאטשכוב ףניפ ךיוא ןוא ,וית
 ,} ,ם ,ך :טרָאװ ַא ןופ ףוס ןיא רָאנ ןעמ

 תיב ףלא

 ,יניס לזניא-בלָאה

20 

 ןעמוק סָאװ ןבַאטשכוב ךיוא ןוא ,ז ף

 -ןיּפ ַא ןָא ,"ךַאװש,, טסייה סָאד ,אפר,

 ;ת ,פ ,כ ,ד ,ג ,ב יװ ,בַאטשכוב ןיא עלעט
 ַא ןוא ,ןיש ַא ןַארַאפ ךיוא זיא םעד ץוחַא
 -- ,ךמס ַא יװ ךיז טזעל סָאװ ,"ןיש,

 ןיא ?טעבַאפלא, ןעמָאנ רענײמעגלַא רעד
 "יכירג:טלָא) ןטפירש עשיאעּפָארײא יד

 (עשיסור ןוא עשינײטַאל רעכַאנ ,עש

 ןדעי ןגעוו --- .תיב"ףלא ןופ טמַאטש
 יו ,טלַאטשעג ןייז ,רעדנוזַאב בַאטשכוב

 ןעגנוטיידַאב עקיטרַאנדישרַאפ יד ךיוא

 .רעווכוז יד ייב עז ,בַאטשכוב ןדעי ןופ
 יו ,ערדנוזַאב בָאטשכוב ןדעי ןופ רעט

 ןגעװו ,2א, ייב "ףלא/ ןגעו ,לשמל
 -- .רדסכ יוא ןוא ?ב, ייב ?תיב,

 ןשיאערבעה ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו
 זיא תיב-ףלא ןשיטימעס טּפיוהרעביא ןוא

 טייקנדישרַאפ-סגנוניימ עסיורג ַא ןַארַאפ

 ןַארַאפ .רעשרָאפ עטנרעלעג ליפ יד ייב
 -ףלא רעשיטימעס רעד זא ,גנוניימ ַא
 ,טפירש רעשילבב טלַא ןַא ןופ טמַאטש תיב

 טמַאטש סָאד זא זיא גנוניימ ערעדנא ןא
 -- .טפירש רעשיטּפיגע - טלַא ןא ןופ

 רעד לָאז גנוניימ רעטסעיינ רעד טיול

 סָאװ ,טפירש א ןופ ןעמַאטש תיב-ףלא
  םעד ףיוא ןענופעג ןעמ טָאה ןרוּפש עריא

 עשיטימעס יד ןופ
 ןופ ענייא טנַאקַאב זדנוא זיא ןתיב-ףלא
 רעד רַאפ רָאי 1000 ךרעל ,עטסטלע יד

 -פיוא ןא) גנונעכערטייצ רעכעלטסירק
 רעכַאנ ."רוצ ךלמ םריח,, ןופ טפירש
 ךלמ באחא ןופ טייצ רעד ןופ רימ ןבָאה

 ךלמ עשימ,, ןופ טפירשפיוא יד לארשי
 ןבָאה תיב-ףלא ןשיאערבעה ןופ ."באומ
 ןייטש-חלשה ,, ןופ טפירשפיוא יד רימ
 ןוא ,שיכל ןיא ווירב ענענופעג יד ךָאנרעד
 ןופ תועבטמ עטסטלע יד ףיֹוא רעטעּפש
 זיא סָאד ;שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד
 ארמג רעד ןיא טרעוו סָאװ טפירש יד
 ,ירבש בתכ, ןפורעגנָא א"כ ןירדהנס
 ימלשורי ןיא ןוא ,"?האנוביל בתכ,, ךיוא
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 ןירדחנס ןיא טרָאד ץער, 'א הליגמ
 ןקיזָאד םעד טפור ןעמ ;('ץעור, ב"כ

 בתכ, ךיוא תיב-ףלא ןשיאערבעה ןטלַא

 -ערבעה רעקיטנייה רעזדנוא .?יאתוכ

 -:ורעדנע עניילק טימ) תיב-ףלא רעשיא
 וצ ןרָאװעג טריפעגנייא ןבָאה לָאז (ןעג
 רפוסה ארזע ךרוד תורות ירפס ןביירש
 עז ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ביױהנָא ןיא)

 -ףלא רעקיזָאד רעד ןוא (א"כ ןירדהנס
 יד ,"ירושא בתכ,, ןפורעגנָא טרעוו תיב

 רעד טיול ,ןעוועג ןבָאה לָאז ןופרעד הביס

 סָאװ ,וטַאצול דוד לאומש ןופ גנוניימ
 ןלײטּפָא ןצנאגניא טלָאװעג טָאה ארזע

 בתכ םעד ןופ .םינורמוש יד ןופ ןדיי יד

 רעזדנוא טלקיװטנַא ךיז טָאה תירושא
 רעד ןיא רעטעּפש .תיב-ףלא רעקיטנייה
 -עגנָא ןעמ טָאה רעטלַאלטימ ןופ טייצ

 -ףלא ןקיכעלייק סָאװטע ןַא ןצונ וצ ןביוה

 לייו ,?בתכ-י"שר,, ןפור רימ סָאװ ,תיב
 -ןייוועג זיא שמוח םוצ י"שר שוריּפ רעד

 ןדי-בתכ יד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ךעל
 -עב םע ידכ ,טטפירש רעקיזָאד רעד טימ
 ,טסקעט-שמוח ןופ ןדיישוצרעטנוא רעס

 רעזדנוא ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא רעכַאנ
 ,תיב-ףלא-ביירש רעקיטנייה

 ,"יספלא קחצי, עז ,קחצי יספלא

 השמ,, טרָאװכװ עז ,השמ ךיׂשלא
 ,?ךישלא

 טעװ טָאג בױא םֵׁשֹה הצרי םא
 טצונעג טרעװ סָאװ קורדסיוא ,(ןלעוו
 ייז זא ,ןגָאז ייז ןעו ;ןדיי עמורפ ךרוד
 ,טפנוקוצ רעד ןיא ךַאז א ןָאט סעּפע ןליוו

 הצרי םא, קורדסיוא םעד וצ ייז ןבעג
 טימ ךיוא סָאד טבירש ןעמ :"םשה

 -סקלָאפ רעד ןיא ;"ה"יא, תובת ישאר
 -עשטעמ ,, ןופרעד ןרָאװעג זיא ךַארּפש
 ."םעש

 ארמג רעד ןיא .(סרעטומ) תוהמא
 ןענעז'ס זא ,טנרעלעג טרעוו ז'יט ןתוכרב

 512 חנומא---יספלא

 ןשידיי ןופ סרעטומ) 'יתוחמא,, 4 רָאנ אד
 ןעמ .האל ןוא ,לחר ,הקבר ,הרש (קלָאפ

 ימלשורי) ארמג רעד ןיא ךיוא טניפעג

 רעזדנוא) "הרש ונמא ,, ('ב קרּפ ןירדהנס
 ןגיל "תוחמא, יד ןופ .(הרש רעטומ

 רעד ןיא (האל ןוא הקבר .,הרש) יירד
 טגיל "לחר רעטומ,, יד ,הלּפכמה תרעמ
 ייב געוו ןפיוא לחר רבק ןרעדנוזאב ַא ןיא
 ,םחל תיב

 640 דרעל) הדוהי דנאל ןיא ךלמ ןומֹא
 (גנננכערטייצ רעכעלנייועג רעד  רַאפ

 ,שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ רעד ןיא
 קלָאפ סָאד .טיוטעג םיא ןבָאה רעלַאפנָא

 טרעלקרעד ןוא רעלאפנָא יד טיוטעג טָאה
 ,הישאי ןוז ןייז גינעק סלַא

 ןופ םירפס יד ןיא זיא סָאד הנומא
 סָאװ םעד ןופ שטייט רעד רעטלַאלטימ
 ןיא ."ןביולג, ,"עיגילער, ןָא ןפור רימ
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעצנאג רעד

 בעטלַאלטימ ןופ רוטארעטיל רעזעיגילער
 םוצ ןעמוק טייצ רעטסעיינ רעד ןיא זיב

 -ארפ רעד ןגעוו תועד-יקולח יד קורדסיוא
 ךיז דיי רעזעיגילער רעד ףרַאד יצ ,עג
 ןביולג ,"הנומא, טימ זיולב ןענעגונגַאב

 רעדָא ,םיא טגָאז הרות יד סָאװ םעד ןיא
 ןוא ןשרָאפכָאנ ןילַא ךיוא געמ רע
 -ןסי יד ןופ טייקיטכיר יד ןלעטשטסעפ
 יד ןופ רענייא .הנומא רעד ןופ תוד

 ןפָאזָאליפ עזעיגילער עשידיי עטשרע
 יד טלדנַאהַאב טָאה סָאװ ,(ןָאליפ ץוחא)

 הידעס בר ןעוועג זיא עגארפ עקיזָאד

 רעכלעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא) ןואג
 שיבַארַא ןיא ןבירשעג -- ,רפס ןייז טָאה

 ןרָאװעג טצעזרעביא סע זיא רעטעפש ןוא
 ןעבעגעג ןעמָאנ ַא -- ,שיאערבעה ןיא
 ,ןעגנוניימ ןוא סנביולג ,"תועדו תונומא;

 -רעד ָאי זיא ןשרָאפ סָאד זַא ,טלאה רע
 -ארפ יד טלדנַאהַאב ןבָאה ךָאנרעד .טביול
 -יפ עזעיגילער עשידיי ערעטעּפש יד עג

 -בלה תובוח ןיא ייחב ונבר יװ .ןפָאזָאל
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 רעד ,"ירזוכ,, ןיא יולה הדוהי יבר ,"תוב
 -עדנַא ןוא ייםיכובנ חרומ" ןיא ם'יבמר
 ןופ ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןופ לייט .ער
 יבר יװ) לייט ןוא (גנושרָאפ) "הריקח.
 רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה (יולח הדוהי
 ןעמ רָאנ ,ןשרָאפכָאנ טשינ זיא רקיע
 ,הנומא רעד ףיוא ןייז ךמוס ךיז ףרַאד

 סָאװ ,ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ארומא
 "רמא,, טרָאװ ןופ ךעלניישראוו טמַאטש

 ענעדישראפ ארמג רעד ןיא טָאה ,(ןגָאז)

 -יצַאב טימרעד טָאה ןעמ ,ןעגנוטיידַאב

 "ישי רעד ןיא י"רעשטעמלָאד" םעד טנכ
 ןשרד רעד ןעוו .שרדמה תיב רעדָא הב

 ירבד רעדָא ןיד ַא טגָאזעג טָאה םכח ןוא
 -עמלָאד "ארומא; רעד טָאה ,הרות

 ןיא םלוע ןרַאפ טןטייטרַאפ סע (רעשט

 -רַאפ טָאה םלוע רעד סָאװ ךארדּפש רעד

 רעד ןיא רימ ןעניפעג יױזַא .ןענַאטש

 םיקמל ארומא יוה אל, ,'כ אמוי ארמג
 -יא ןייק ןעוװעג טשינ זיא סע) "הלע

 ןוא ןלעטשפיוא ךיז לָאז סָאװ רעצעזרעב
 טרעוװ ןטסיימַא -- .(ןשטייטרַאפ סע

 -ַאב וצ ןעמָאנ רעקיזָאד רעד טדנעוװעגנָא
 עשידיי ןופ תורוד ייר עצנַאג ַא ןענעכייצ

 -שי-ץרא ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,םימכח
 ןעוו) 219 רָאי ןופ ךרעל לבב ןיא ןוא לארד

 רעד ןופ רדסמ רעד ןברָאטשעג זיא סע
 םעד ךרעל זיב (אישנה הדוהי יבֹר הנשמ

 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סע ןעוו 500 רָאי
 עלַא יד ןענעז סָאד .ילבב דומלת רעד

 ,רעטרעוו ערעייז ןופ סָאװ םימכח עשידיי
 -כו תושרד-הדגא ,סאירטו-אלקש .,םיניד
 תורמג יד טלעטשעגפיונוצ ןענעז ,המוד
 םישרדמ יד ךיוא יו ילבב ןוא ימלשודי

 ךיז ןדיישרעטנוא ייז .טייצ רענעי ןופ
 ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ םימכח יד ןופ
 ןופ טייצ רעד ןיא ,טייצ רעקידרעירפ רעד
 םימכח יד סָאװ טימרעד ,"הנשמ,, רעד
 יד ןוא ?םיאנת,, ןסייה הנשמ רעד ןופ
 ,"םיארומא,, ןסייה תורמג יד ןופ םימכח
 ןטלאהעג ךיז ןטסיימא ןבָאה םיארומא יד

 214 ארומא

 טעמכ ןוא חנשמ רעד ןופ םיניד יד ייב

 ףיא קלוחמ טשינ ייז ןענעז לָאמנייק

 ןבָאה ייז רָאנ ,הנשמ ַא ןופ ןיד סעד

 לעשטייטוצסיא הנשמ יד טימַאב ךיז

 -רַאפ וצ ךיז טימאב ,תוישק טגערפעג

 עיינ ןעניפעגוצסיוא ,תוישק יד ןרעפטנע
 ייווצ ןיא ךיז ןלייט םיארומא יד ,םיניד

 יד ,םיארומא-"לארשי:ץרא, (1 לייט

 -לעוו יד טסייה סָאד ,"ימלשורי יארומא;
 ייב :לארשייץרא ןיא טניואוועג ןבָאה עכ

 -אלקש יד טינ ןעוועג סנטסיימ זיא ייז

 -רעד ץרוק ןבָאה ייז רָאנ .,אירטו
 ,םיארומא-"לבב, (2 ףינע םעד טרעלק
 ייב ןוא ,לבב ןיא טניואוועג ןֿבָאה סָאװ
 רעייז סאירטו אלקש יד ןיוש ןענעז ייז

 -ץרא יד ןופ רעטרעוו ןטסיײמַא .עגנַאל
 רעד ןיא טכארבעג ןרעוו םיארומא-לארשי
 לבב יארומא יד ןופ ןוא ,ימלשורי ארמג

 טפָא ןעניפעג רימ רעבָא ;ילבב ארמג ןיא
 .םיארומא לבב טנַאמרעד ימלשורי ןיא

 -ףומא-לארשייץרא ילבב ןיא עבלעז סָאד
 "מא לארשי-ץרא ןַא ןופ לטיט רעד .םיא

 -חוי יבר לשמל יװ ,יבר ןטסײמַא זיא אר
 בר לשמל) בר ארומא-לבב ַא ןופ ןוא ,ןנ

  ףיױא יװ (ארטוז רמ) רמ רעדָא (אנוה
 ןגעוו -- ,('לאומש,,) ןעמָאנ ןזיולב ןטימ

 -רומא רעצנאג רעד ןופ גנולייטנייא רעד
 -רַאפ ןיא (רָאי 200 ךרעל) עכַאּפע-םיא

 ןַאּרַאפ זיא ,סעיצארענעג ,תורוד ענעדיש
 ןשיוװצ טייקנדישרַאֿפסגנונימ עסיורג ַא

 עשידומלת עטלַא יד .רעקירָאטסיה יד

 רדס" ןוא "יןיסחוי" רפס יװ ,ןענָאקיסקעל

 ימלשורי יארומא יד ןייא ןלייט "תורודח

 ןיא לבב יארומא יד ןוא תורוד יירד ןיא

 עטנרעלעג עקידרעטעּפש יד .,תורוד 6

 ןיא ימלשורי יארומא יד ךיוא ןייא ןלייט

 ןַארַאפ ןענעז םעד ץוחַא .תורוד 6

 ןגעו עטנרעלעג יד ןשיוװצ תועד יקולח

 -עג ייז רוד ןכלעוו וצ ,םיארומא עסיוועג

 "חוי יבר ארומא ןגעוו לשמל ױזַא .ןרעה

 טרעהעג רע זַא ,ךעלנייוועג ןעמ טלַאה ןנ
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 רעטנרעלעג רעד ןוא ,רוד ןטשרע םוצ

 "ושארה תורוד, ןיא יולה קיזייא קחצי
 םוצ טרעהעג רע זַא ,ףיוא טזייוו םינ
 יד טגָאז בר ארומא ןגעוו .רוד ןטייווצ

 -ותכ) ?גילפו אוה ,אנת בר, ןײלַא ארמג
 ,אנת א זיא רע זא ,טסייה סָאד ('ח תוב

 -רומא יד וצ םיא טנכערַאפ ןעמ שטָאכ

 "-שרע רעד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו'ס ,םיא
 טרעיודעג טָאה םיארומַא ןופ רוד רעט
 רעטייווצ רעד ;260 -- 219 ןרָאי יד ןיא
 ןופ רוד רעטירד רעד ;220 -- 260 רוד
 -- 210 רוד רעטרעפ רעד 4370 -- 0

 ;4600 -- 420 רוד רעטפניפ רעד 0

 -שרע יד ,500 --- 460 רוד רעטסקעז רעד
 -עג ןענעז לארשי-ץרא ןיא םיארומא עט
 יבר ,אנינח יבר ,הבר איעשוה יבר ןעוו
 ןופ ,לאומש ןוא בר לבב ןיא ןוא ,ןנחוי
 ןיא ןעוועג ןענעז םיארומא עטצעל יד

 ךרעל) ינמ יבר ןוא יסוי יבר לארשי-ץרא
 רב אניבר לבב ןיא ןוא ,(275 רָאי םעד
 םיארומא יד ןגעוו -- ,יסוי בר ןוא אנוה

 רפס :םירפס ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 ןילמ ךרע  ?תורודה רדס ,"?ןיסחוי;

 רוד רוד, ,סייוו ;(?ארומא,, טרָאװכוז)

 ַא) "םינושארה תורוד,, יולה ;"וישרודו

 טרעדנע רעכלעוו ,רפס קיטכיוו רעייז
 -ַאב ןדנשרעה טלָאמעד זיב ןצנַאג םעד

 ;(םיארומא יד ןופ תורוד יד ןגעוו ףירג
 -גת תודלות,, ןאמייה ןופ רפס םעד ןיא

 טנכערעגסיוא ןענעז ?םיארומאו םיא
 לָאצ רעייז סָאװ ,םיארומא עלַא טעמכ
 ,2,000 בורק טביירגרעד

 זַא ,טגָאזעג טרעװ שמוח ןיא ירומא
 ןייק ןעמוקעגניירַא ןענעז ןדיי יד רעדייא
 -עג טניווװואב דנַאל סָאד זיא לארשי-ץרא
 ןשיווצ ,רעקלעפ ערעדנַא ייר ַא ךרוד ןעוו
 -ומא,/ ןסייהעג טָאה קלָאפ ןייא עכלעוו

 "ירומא, טרעו 'י תישארב ןיא ."יר
 רעדניק יד ןופ רענייא סלַא טנכערַאפ
 א"כ רבדמב ןיא רעבָא ."ןענכ, ןופ
 טָאה ירומא קלָאּפ סָאד זַא ,טגָאזעג טרעוו

 2316 ןמא--ירומא

 ןקיטכיר םעד ןיא רָאנ טשינ טניואוועג

 ןיא ,ןדרי טייז רענעי ןיא רָאנ לארשי-ץרא
 -יס,/ ןעוועג זיא טרָאד ןוא "ןדריה רבע,
 ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו "ירומאה ךלמ ןוח
 .טּפיוה ןייז ןעמונעגנייא ןוא טגיזַאב
 עשוהי רפס ןיא רעדיוװ ."ןובשח,, טָאטש

 "ומא ןופ םיכלמ 5 ןגעוו טגָאזעג טרעוו 'י

 ןקיטכיר ןיא טגיניקעג ןבָאה סָאװ יר
 ,תומרי ,ןורבח ,םילשורי ןיא ,לארשי-ץרא
 זַא ,סיוא טזייו סע .ןולגע ןוא שיכל
 עדייב ןיא ןטנגעג ןעמונרַאפ טָאה ירומא

 -עג ך"נת ןיא ץוחַא -- .ןדרי ןופ ןטייז

 טרָאד) ירומא קלָאפ ןגעװ ןעמ טניפ
 -לקעלפ יד ןיא ("ורומא,; רע טסייה
 ןיא ךיוא יו ,רושא ןטלַא ןופ ןטסירש
 רעד ןיא .ןטפירשפיוא עטלַא עשיטּפיגע
 סנביולגרעבא ענעדישרַאפ ןרעו ארמג

 תבש אתפסות) "ירומא יכרד,, ןפורעגנָא
 | ,('ז קרּפ

 ךס ַא טכארבעג טרעװו .,טרָאװ ןמא
 -אב רעטעּפש ןזיא ןוא ,ך''נת ןיא לָאמ

 רעדעי ףיוא רעפטנע סלַא ןרָאװעג טצונ
 טרָאװ ןקיזָאד ןופ גנוטיידַאב יד ,הכרב

 רעד זַא ,ןָא טמענ ןעמ .,רָאלק טשינ זיא
 ,"!רעכיז, ."!תמא !סיוועג, זיא שטייט

 סָאד זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ,טסייה סָאד

 זיא ןטייוצ םעד ךרוד עטגָאזעגסױרַא

 םירבד שמוח ןיא ןעניפעג רימ ,קיטכיר
 יד ןסייהעג טָאה ונבר השמ זַא ,ז"כ
 ןוא לבע גרַאב ןפיוא ןייגפיורַא םיול
 "כעלש עסיוועג ןעוט סָאװ עלַא יד ןטלעש
 ףיורעד לָאז קלָאפ סָאד ןוא ,ןכַאז עמ
 "יפעג ה"ס היעשי ןיא "!ןמא,, ןרעפטנע
 יהלאב עבשי ץראב עבשנה, רימ ןענ
 ןרעװש טעװ ,טרעװש סע רעוו) "ןמא
 ףיױא זיב .,(ןמא טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא
 ףיוא זַא ןעמונעגנָא סע זיא גָאט ןקיטנייה
 ךיוא ייס לוש ןיא ןזח ןופ ייס ,תוכרב יד

 טרעפטנע ,הכרב ַא טכַאמ רענייא ןעוו

 ןעמ טניפעג וצרעד זמר ַא ."ןמא" ןעמ
 ,לארשי יהלא 'ה ךורב., א"מ םילהת ןיא
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 'א תינעת אתפסות יד ."ןמאו ןמא --
 ןעמ טָאה שדקמה תיב ןיא זַא טגָאז
 יד ףיא "ןמא, ןייק טרעפנעעג טשינ
 םש ךורב, טגָאזעג טָאה ןעמ רָאנ ,תוכרב
 ןיא ארמג יד ."דעו םלועל ותוכלמ דובכ
 ןמא ןרעפטנע סָאד זַא ,טגָאז ט'"יק תבש

 לכב ןמא הנועה לכ,, זַא סיורג ױזַא זיא
 טנפע ןמא) "ןדע ןג ירעש ול ןיחתופ וחכ

 ןיא -- .(ןדע ןג ןופ ןרעיוט יד םיא רַאפ
 ןזיוװעגנָא זיא םירפס עקידרעטרעּפש יד
 זיא ןמא ןופ תובת-ישאר יד זַא ,ןרָאװעג

 ,"ןמאנ ךלמ לא;

 ,ךלמה דוד ןופ ןוז רעטסטלע ןונמא
 טלייצרעד טרעוו גייי 'ב לאומש רפס ןיא
 טָאה ןונמא יוװ ,רופיס רעשיגארט רעד
 רמת רעטסעוװש ןייז ןיא טבילרַאפ ךיז

 ןוא קנארק טכַאמעג ךיז טָאה רע ןוא
 םיא וצ ןעמוקעג זיא רעטסעווש ןייז ןעוו
 ןוא טעדנעשעג ריא רע טָאה ןענידַאב
 -פיוא טָאה סָאד ;ןעפרָאװעגקעװַא ךאנרעד

 ,םולשבא רעדורב ןייז םיא ןגעק טכַארבעג
 טרַאנרַאפ ןענונמא רעטעּפש טָאה רעכלעוו

 תובא יקרּפ ןיא .טיוטעג םיא ןוא ךיז וצ
 ןופ קיגנעהּפָא זיא סָאװ עביל ַא טרעוו 'ה

 -דב היולתה הבהא) ךאזרוא רעקיטייז ַא
 יד) ''רמתו ןונמא תבהא , ןפורעגנָא (רב
 זיא סָאװ ,(רמת ןוא ןונמא ןופ עביל

 .טפַאהרעיױד טשינ

 רעראדנעגעל ,ץניימ ןופ ןונמא
 "ַאב יד טסַאפרַאפ ןבָאה לָאז סָאװ ,שודק
 ןוא הנשה שאר ןופ הליפת עטנַאק

 םיא טפור ןעמ .''ףקות הנתנו, רוּפכ-םוי
 הנתנו לעב ןונמא יבר., ךיוא רעבירעד
 יצ ןוא ,טבעלעג טָאה רע ןעװ .'ףקות
 ןעמ ןָאק ,טריטסיזקע ךעלקריוו רע טָאה
 תלשלש, רעד .ןגָאז טשינ רעכיז ףיוא
 אניו קחצי יבר ןופ טגנערב !'הלבקה

 טָאה רע זַא ('עורז רוא, ןוס רבחמ)
 "על עטנַאקַאב יד די בתכ ַא ןיא ןזעלעג
 ןעוועג זיא רע זַא .ןונמא יבר ןופ עדנעג

 318 םַאדרעטסמַא--ןונמא

 םייב ןעזעגנָא ןוא ןַאמ רענייש ,רעכייר ַא
 ףָאשיב רעד .ץניימ ןיא ףָאשיב-ץרע
 ךיז לָאז רע זַא ,טדערעגוצ םיא טָאה

 "עגוצ קרַאטש םיא טָאה רע ןעוו ,ןדמש

 רע זַא ,טגָאזעג ןונמא יבר טָאה ,טדער
 -רעד .געט 2 ןיא רעפטנע ןגָאז םיא טעוו
 ,םעד ףיוא ןעמוקָאב הטרח רע טָאה ךָאנ
 ַא ןָאלרעד רָאג טנַאקעג טָאה רע סָאװ

 רעד ןעו ןדמש ךיז טעװ רע זַא ,קפס

 זיא טקישעג םיא ךָאנ טָאה ףָאשיב-ץרע
 םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןעמוקעג טשינ רע
 ןילַא רע טָאה דלאוועג טימ טכארבעג

 זַא ,ףָארטש יד ךיז ףיוא ןבעגעגסױרַא
 -"יטש םירבא יד ןדיינש םיא ןופ לָאז ןעמ
 ןָאטעג םיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,זייוורעק
 זַא ןטעבעג ןונמא 'ר טָאה הנשה-שאר
 ,לוש ןיא טעב ןטימ ןריפ םיא לָאז ןעמ
 לָאז ןעמ ,ןטעבעג רע טָאה ףסומ ייב

 ןעוועג םשה שדקמ טָאה רע ןוא ןגייווש
 ךָאנרעד ,י'יףקות הנתנו" הליפת רעד ךרוד
 ןיא ףיױרַא ןרָאװעג ןעדנואושרַאפ רע זיא
 ןעמוקעג רע זיא גָאט ןטירד ןיא ,למיה

 םלושמ יברב סומינולק ונבר וצ םולח וצ

 טויּפ םעד ןגָאז לָאז ןעמ זַא ןטעבעג ןוא

 "םוי ןוא הנשה-שאר ןדעי ףקות הנתנו
 ןעז וצ זיא עדנעגעל רעד ןופ --- .רוּפכ
 םעד ךרעל טבעלעג טָאה ןונמא יבר זַא
 -אב יו ,טָאה טלָאמעד לייוו ,1000 רָאי
 ןופ סומינולק ונבר רעד טבעלעג ,טסואוו

 טכארבעג ךיוא טרעו השעמ יד .ץניימ
 שאר ביֹוהנָא '"ירשאה תוהגה, ןיא
 -לעוו ,ריזמערק לארשי יבר ןופ (הנשה
 .טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא טבעלעג טָאה רעכ

 הנתנו, םעד זַא ,ןביולג רעשרָאפ-רוזחמ
 לָאז לעטשנעמאזוצ ןקיטציא ןיא יףקות
 .ןײלַא סומינולק יבר ןעוועג רבחמ ןבָאה

 טָאטש עטסערג יד םַאדרעטסמַא
 -ידיי ערעטלע רָאג יד ןיא ;דנַאלָאה ןיא
 ןופ ןעמָאנ םעד ןעמ טָאה םירפס עש

 יז ,'םדרלטשמַא, ןבירשעג טָאטש רעד

 ןוא ,רעניואוונייא טנזיוט 800 טנייה טָאה
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 יד .ןדיי טנזיוט 70 ךרעל 1929 רָאי ןיא
 -מַא ןיא רעניואוונייא עשידיי עטשרע
 "ונַא ענעפָאלטנַא ןעוועג ןענעז םַאדרעטס

 עדנע ןיא לַאגוטרָאפ ןוא עינַאּפש ןופ םיס
 -עג ןבָאה ייז .טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ

 רעייז ןוא י"בקעי תיב, לוש יד טעדנירג
 רעשיזנכשא ןא ןעוועג זיא בר רעטשרע
 ןיא ךָאנרעד .יולח ירוא השמ יבר ,דיי

 רדסכ םאדרעטסמַא ןיא הלהק עשידיי יד
 רדסכ ןענעז סע סָאװ ךרודאד ןסקאוועג

 ןופ םיסונַא ענעפָאלטנַא ןעמוקעגוצ

 -רָאי ןט17 ןיא ,לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש
 ןעוועג ןיוש םאדרעטסמַא זיא טרעדנוה

 "הק עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא
 -עג ןענעז םינבר עריא ,עּפָארײא ןיא תול

 -ובא קחצי יבר ,אריטרומ לואש יבר ןעוו

 טרָאד .ערעדנַא ןוא אקעסנאפ עד בה

 ,לארשי ןב השנמ יבר טבעלעג ךיוא טָאה

 טגיילעג טלָאמעד ןענעז םַאדרעטסמַא ןיא

 -ָאקַא לאירוא טשרעוצ םרח ןיא ןרָאװעג

 ןיא .ַאזָאניּפש ךורב רעטעפש ןוא עטס

 -גוהרָאי ןט17 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 א ןענופעג םאדרעטסמַא ןיא טָאה טרעד

 ,גנוגעווַאב-יבצ-יתבש יד גנַאלקּפָא ןסיורג

 "עג טגיילרַאפ ןענעז םאדרעטסמַא ןיא

 ןוא ןעיירעקורד עשידיי עטסערג יד ןרָאװ

 טקורדעג ןענעז !?םדרטשמַא יסופד,, ןיא

 -ישרַאפ ןוס םירפס רעטרעדנוה ןרָאװעג
 ,םיקסוּפ ,ךיינת ,תורמג ,טלַאהניא םענעד

 ןעמ .תובושתו תולאש ,םירפס רסומ

 עיינ סָאד" םאדרעטסמַא ןפורעג טָאה

 -יזנכשא עטשרע יד ."םילשורי עסיורג

 ןיא טעדנירגעג טרָאד ךיז טָאה הלהק עש

 -והרָאי ןט17 ןוס טפלעה רעטשרע רעד

 טרעסערגרַאפ ךיז טָאה הלהק יד .טרעד

 ןעו (1648) ט"תו ח"ת תורזג יד ךָאנ

 ןליױּפ ןוס ןפָאלטנַא ןענעז ןדי ךס ַא
 עשיזנכשַא יד זיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא
 המחלמ יד ןיא .עסיורג ַא ןעוועג הלהק
 רֶעְטסֶעֶרג רעד זיא 1945 -- 1940 ןרָאיי

 50 עקירעמא

 ןעמוקעגמוא םאדרעטסמַא ןיא ןדיי לייט
 .עעמרא רעשטייד רעד ךרוד

 ןקידברעמ ןופ ןעמָאנ עקירעמא
 ךיז טיצ סָאװ ,לגוק-דרע ןופ לייט טלעוו

 ,םי-םורד םוצ זיב ןופצ ייב םייזייא ןופ

 טמענרַאפ טנעניטנַאק רענאקירעמַא רעד

 טארדאווק ןאילימ 28 ךרעל ןופ חטש ַא

 ןאילימ 180 ךרעל טלייצ ןוא רעטעמָאליק
 ןאילימ 6 ךרעל ייז ןשיװצ ,רעניואוונייא
 -ַאפ יד ןיא זיולב ןאילימ 5 רעביא ;ןדיי

 .עקירעמַא-ופצ ןופ ןטַאטש עטקינייר

 -ץמַא-ןופצ" ןיא ךיוא ךיז טלייט עקירעמַא

 עטקיניירַאפ יד םורַא טמענ סָאװ ,"עקיר

 ייר ַא ןוא ,אקיסקעמ .,עדַאנַאק ,ןטַאטש

 -ירעמַא-םורד ,, ןוא ,ןקילבוּפער ערענעלק

 -ארב ,עניטנעגרַא םורַא טמענ סָאװ ,!!עק
 ןוא ײװגַארַאּפ ,ייווגורוא ,ילישט ,עיליז

 עטשרע יד .ןקילבוּפער ערענעלק ייד ַא

 -ירעמַא ןיא ןזיוואב ךיז ןֿבָאה סָאװ ,ןדיי
 -ונא ,ןדיי עמייהעג יד ןעוועג ןענעז עק-

 ןרָאפעג ןענעז סָאװ עינַאּפש ןופ ,םיס
 -עדטנַא רעטשרע רעד טימ ןעמַאזוצ
 ןיא סובמולָאק ןופ עיצידעּפסקע-סגנוק

 -סיורַא ןדיי יד טָאה ןעמ ןעוו ,1492 רָאי
 ןגעוו) סובמולָאק .עינַאּפש ןופ ןבירטעג

 ןעגנוניימ ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ןכלעוו
 ןעמוקַאב טָאה (דיי א ןעוועג זיא רע זַא
 ייס ,ןדיי ןופ ףליה עיצידעּפסקע ןייז וצ

 -ארטסַא יד) םֹרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ןיא
 םהרבא יבר ןופ ןלעבַאט-עזייר עשימָאנ

 ןשידיי ןופ) טלעג ןיא ךיוא ייס (אתוכז

 ךיױא ןוא (?לעגנַאטנאס עד יאול סונא
 -עגטימ ןענעז סָאװ םיסונַא-ןדיי ,ןשטנעמ
 ןופ ןַאמ 40 יד ןשיווצ .םיא טימ ןרָאפ

 ןעוועג ןענעז עיצידעּפסקע סעסובמולָאק
 ּפָארַא זיא סָאװ רעטשרע רעד ןוא ,ןדיי 5
 -עג זיא דרע רעשינאקירעמַא רעד ףיוא
 ,סירָאט עד יאול סונא רעשידיי רעד ןעוו
 ךיוא ןעגנאגעגמורַא זיא טייצ עסיוועג ַא
 -ניא יד זַא ,עדנעגעל יד ןעטסירק יד ייב
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 -תרשע יד ןענעז עקירעמַא ןיא רענַאיד

 ןיא ןדיי ןופ ךיז ןצעזַאב סָאד .םיטבשה
 טשרעוצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עקירעמא
 -עּפ ,עיליזארב ןיא עקירעמַא-םורד ןיא

 ןטסײמַא טצעזַאב ךיז ןבָאה סע וואו ,ור

 ןוא עינַאּפש ןופ םיסונא ענעפָאלטנַא
 ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןיא .,לַאגוטרָאפ

 ןיא טצעזַאב ןדיי עטשּרע יד ךיז ןבָאה
 -עד טָאה סָאװ ,קראי-וינ ןיא ,1654 רָאי
 ןופ .םאדרעטסמַא-ינ ןסייחעג טלָאמ
 ןדיי ןופ סולפוצ רעד טָאה ןָא טלָאמעד
 ,טרעסערגרַאפ רדסכ ךיז עקירעמַא ןייק

 רעטקַארַאכ-ןסָאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא

 -רָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -רָאי ןט20 בױהנָא ןיא ךיוא ןוא טרעדנוה
 "טלעוו רעט1 רעד ךָאנ ךיוא יו טרעדנוה
 ןבעג עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןגעוו .המחלמ

 דנאל ןדעי ןופ גנובײרשַאב רעד ייב רימ
 ,??טַאטש עטקינײרַאפ, יוװ ,רעדנוזַאב

 ,?עיליזַארב ,, ,!!עניטנעגרַא , ,!עדַאנַאק,

 .ערעדנַא ןוא
 סעיצוטיטסניא רענַאקירעמַא
 "וטיטסניא עשידיי ענעדישרַאפ יד ןגעוו
 סָאװ ,טַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא סעיצ
 -אקירעמַא; יו 'ירענאקירעמא;, ןסייה

 -ַאקירעמַא, ,"טעטימָאק רעשידיי-שינ

 -יוו ױזַא ןוא ?סערגנַאק רעשידיי-שינ

 ,?ןטַאטש עטקינײרַאפ,, עז רעט

 ןיא ךרעל הדוהי דנאל ןופ ךלמ היצמַא
 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט-8 ןופ ביױהנָא
 טָאה רע .גנונכערטײצ רעכעלנייועג

 ןוא םודא דנַאל ןטימ ןטלַאהעג המחלמ
 "עג רע טָאה רעטעּפש .טגיזַאב סע טָאה
 ,לארשי ךלמ שאוי טימ המחלמ טריפ
 ;הלפמ עסיורג ַא ןטילעג טָאה רע ןוא

 "ונעגנייא זיא טָאטשטּפױה יד םילשורי

 ןוא ,לַארשי ךלמ םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמ
 ןייז ןריולרַאפ היצמא טָאה טלָאמעד
 ואוו ,שיכל ןייק ןפָאלטנא זיא רע ;ןָארט

 ,טיוטעג םיא טָאה ןעמ

 ,יבַארומַאח , עז לפרמא

 322 םַארגַאנַא--רענַאקירעמא

  רעשידיי רעד ןיא .(טייהראוו תמא
 ןופ הדימ יד טליּפש קיטע ןוא עיגילער

 ןיא ןיוש .עלָאר עסיורג רעייז ַא תמא
 םיהלא 'ה;, טָאג ןגעוו רימ ןעניפעג ך'נת

 ו"טק םילהת ןיא ;(י והימרי) 'יתמא
 תמא רמושה , טגָאזעג טָאג ןגעוו טרעוו
 (קיבײא תמא םעד טיה רע) ייסלועל

 ןיא טגָאזעג טרעוװו רעטענּפָא יד ןגעוו
 יז זַא ,'תמא יהלא אל,, 'ב םימיה ירבד

 ןיא .תמא ןופ רעטעג יד טשינ ןענעז

 טכארבעג טרעװ ט"ס אמוי ארמג רעד
 "תמא אוה ךורב שודקה לש ומתוח,, זַא
 רימ .(תמא זיא טָאג ןופ םתוח רעד)
 רעד טגָאז 'א תובא יקרּפ ןיא ןעניפעג
 ןופ ענייא זַא ,לאילמג ןב ןועמש ןבר אנת
 טלעװ יד עכלעוו ףיוא ןסַאז יירד יד
 יקרּפ ןבלעז ןיא ."תמא , זיא טייטש
 יד ןשיװצ טנכעורעג טרעװ 'ה תובא

 הדומ" ַא זיא רע זַא !םכח ַא ןופ תולעמ

 "ראוו יד טנעקרענַא רע) "תמאה לע
 זיא "'תמא; םוצ ץַאזנגעק סלַא ,(טייה
 ג"ב תומש שמוח רעד ןוא ,יירקש, רעד

 -לַאפ ןופ) י'קחרת רקש רבדמ,, זַא טגָאז
 סע ןוא .(ןרעטייוורעד וטסלָאז דייר עש

 ארקיו ןיא טָאברַאפ א ןַארַאפ ךיוא זיא
 ריא) 'יותימעב שיא ורקשת אלו, טיי
 םוצ רענייא ןייז שלַאפ טשינ טלָאז

 יװ ד"ק תבש ארמג רעד ןיא .(ןטייווצ

 "עג ןרעו רעטרע-ארמג ךס ַא ןיא ךיוא

 .רקש ןוא תמא ןגעוו תושרד טכארב

 זיא ןוא טרָאװ שיכירג ַא םַארנַאנַא

 -כוב ןופ גנולעטשרעביא יד, שטייט רעד

 זַא טניפעג ןעמ .?טרָאװ ַא ןיא ןבַאטש

 -ארגַאנַא ןאראפ ןענעז ך"ינת ןיא ךיוא

 ןַארַאפ זיא 'ו תישארב ןיא לשמל ,ןעמ

 (ןח ןענופעג טָאה חנ) 'ןח אצמ חנ,

 'ח יד טלעטשעגרעביא ןענעז ָאד ,ָאזלַא

 ןוא '"חנ; ןופ רעטרעװ יד ןיא 'נ ןוא

 א"ס היעשי ןיא ןַארַאפ זיא ױזַא ."ןח"
 "ףפא, ןוא 'יראּפ.} י"רפא תחת ראפ,

 -עגמוא רָאנ ,ןבַאטשכוב עבלעז יד ןבָאה
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 ןיא ןַארַאפ זיא עבלעז סָאד .(טלעטש
 ץבעי ומש הארק ומאו, 'א םימיה ירבד
 ָאד ךיוא ,ָאזלַא) "בצעב ותדלי יכ רמאל
 ,(''בצע, ןיא !"ץבעי, טלעטשעגמוא זיא

 ַא םארגאנַא רעד טליּפש טּפיוהרעביא
 ןיא ןוא הלבק רעד ןיא עלָאר עסיורג
 סע טסיה הלבק רעד ןיא .תועימק
 גהנמ רעד ןוא ,(שיוטסיוא) 'ייהרומת.

 טרעװ ןטױטַא ךָאנ תוינשמ ןענרעל וצ
 סָאװ טימרעד טרעלקרעד הלבק רעד ןיא
 סָאװ תויתוא עבלעז יד טָאה 'יהנשמ,
 ."המשנ ;

 טשינ ןבָאה סָאװ ,רעכיב ןעמינָאנַא
 -ערבעה רעד ןיא .רבחמ ןופ ןעמָאנ ןייק

 -.טלע רָאג יד ןופ) רוטארעטיל רעשיא
 (טייצ רעטסעיינ רעד זיב ןָא ןטייצ עטס

 ןענעז רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוא
 .רעכיב ןוא םירפס עמינָאנַא ךס ַא ןַארַאפ

 -עג טרעוו א"כ רבדמב שמוח ןיא ןיוש
 ןיא ןוא ייינודא תומחלמ,, רפס ַא טכַארב
 ןענעז סָאװ "רשיה רפס, ַא 'י עשוהי
 ןענעז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,םינָאנַא
 יװ .,םינָאנַא םירפס-ך'ינת ךס ַא ךיוא
 םיאיבנ יד ךיוא ןוא בויא ,הכיא ,תור
 ינש תיב ןופ טייצ רעד ןופ .םינושארה

 עשידיי עמינָאנַא ךס  ַא ןַארַאפ ןענעז
 רעד ,ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא רעכיב
 םיבותכ) '"פירקָאּפַאי לייט רעטסערג
 יד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא ,(םינורחא

 ךָאנ ןוא ,םישרדמ יד ,םירפס עשידומלת
 -סימ ערעטלע עלַא יד דומלתה תמיתח

 רועיש , ,'הריצי רפס,, יװ ,םירפס-קיט
 רפס, עשירָאטסיה סָאד ןוא ,ייהמוק

 סָאװ .םינָאנַא ןענעז ערעדנַא ןוא !"רשיה
 -ערג ץלַא טייצ רעינ רעד וצ רעטייוו
 םירפס עמינָאנַא ןופ לָאצ יד טרעוו רעס
 -נוזַאב ןוא ,שיאערבעה ןיא רעכיב ןוא
 רעד ןיא לָאצ רעייז זיא סיורג סרעד
 ןופ ןעגנולמאז עסיוועג ,ךארּפש רעשידיי
 -ייצרַאפ ןבָאה ןעמינָאנַא עשיאערבעה יד
 -עייז ןיא ןפארגאילביב עסיורג יד טנכ

 224 םיסונַא--ןעמינָאנַא

 בקעי ןב ,רעדיינשנייטש יו ,ןעגָאלַאטַאק ער
 -עדנַא ןוא רענדעצ ,(''םירפסה רצוא,,)
 -ָאלקיצנע רעשילגנע שידיי רעד ןיא .ער
 ןופ המישר עצנַאג א ןַארַאפ זיא עידעּפ
 רָאי םוצ זיב ןעמינָאנַא עשיאערבעה
 רעשידיי רעד ןיא ןעמינָאנַא ןגעוו ,5
 ןזייר המישר ַא טקורדעגּפָא טָאה ךארּפש

 םוצ 1914 רָאי ןופ ןָאקיסקעל ןייז ןיא
 : ,ףוס

 סָאװ ,ןדיי ,"ןענַארַאמ,, ךיוא ,םיסונַא
 ךיז ןדמש וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ןענעז
 "עג לָאמלייט ייז ןענעז םייהעג ןיא ןוא

 עשידיי עסיוועג טיהעגּפָא ,ןדיי ןבילב
 סָאד טמַאמש סע ןענאוו ןופ .תווצמ
 טשינ זיא (סענַארַאמ) ןענַארַאמ טרָאװ

 -רַאװטינ ַא ןַארַאפ ןיא סע .טנַאקַאב

 -ַארַא ןופ זיא סָאד זַא ,הרעשה עכעלנייש
 "עג זיא רעה רעד) ''אתא ןרמ,, ןשיאעמ
 זיא חישמ רעד זַא ,טסייה סָאד (ןעמוק

 טסייו םיסונא ןגעוו .ןעמוקעג ןיוש

 רעבָא .ןטייצ עטלַא ץנַאג טניז ןיוש ןעמ
 ןיא ייז ןעמ טפערט לָאצ רעסיורג ַא ןיא

 רָאא םעד טניז עטכישעג רעשידיי רעד
 ןענעז סע ןעוו ,עינַאּפש ןיא (א''נק) 1

 ףיוא תוטיחש עסיורג ןעמוקעגרָאפ טרָאד
 טדמשעג ךיז ןבָאה ןדיי ךס ַא ןוא ןדיי
 ליפ .ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןדיימוצסיוא ידכ

 רעטייוו םייחעג ןיא רעבָא ןבָאה ייז ןופ
 םיסונַא יד .טייקשידיי סָאד ןטיהעגּפָא
 -עג ןוא גנודליב רעייז קנאד ַא ,ןבָאה
 יד לענש ןעמונרַאפ ,ןטייקיאייפ-סטפעש
 ײס ,עינַאּפש ןיא ןעגנולעטש עטסכעה

 ".עטשטפירש ,רעטכיד ,עטנרעלעג סלַא
 ,ןטסיסנאניפ ןוא םירחוס עסיורג ,רעל

 -ַאמ ,ןרָאסעּפָארּפ ,רעקידעמ-םירוטקָאד
 -ימ עכיוה ,ןעמָאנָארטסַא ,רעקיטַאמעט
 "יד ,ןלַארימדַא ,ןלארענעג ,טייל-רעטיל

 ןוא עטמַאַאב-סגנוריגער עכיוה ,ןטַאמָאלּפ

 -יב ,עכעלטסייג עכיוה סלַא רַאגָאז ךיוא
 סָאד .םיחלג ױזַא ןוא ןלאנידרַאק ,ןּפָאש
 -לעזַא ןעמונרַאפ ןבָאה םיסונַא יד סָאװ
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 יז וצ ןפורעגסיױרַא טָאה ,ןעגנולעטש עכ

 -נייא עקירעביא יד ןופ האנש ןוא האנק
 עקיטכיר יד ,עינַאּפש ויא רעניואוו
 -צֹּפש ןיא סָאװ ,גנוניישרעד ַא ,ןטסירק
 -געל ערעדנַא זיא ךיוא ןקרעמַאב וצ רעט

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םידמושמ וצ רעד

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .טעבראעגפיורַא
 אקוד עינַאּפש ןיא ןעמארגָאּפ .עסיורג
 יז טָאה ןעמ .םיסונא יד ןגעק טדנעוועג
 יד .ןדיי עתמא יד יװ רעמכָאנ טפדורעג

 -ַאֹּפ עקיזָאד יד וצ ןוויטָאמ עלעמרָאפ
 ןטיה םיסונא יד זַא ,ןעוועג ןענעז ןעמָארג
 יז זַא ,עיגילער עכעלטסירק יד ּפָא טשינ
 ;המודכו םוטנטסירק ןופ קזוח ןכַאמ
 ןדנירג:געװַאב עטסכעלרעניא יד רעבָא
 -עלטפַאשלעזעג-שימָאנָאקע ןעוועג ןענעז
 ,ץנערוקנָאק עסיורג יד ןעוועג זיא סע :עכ

 ןבָאה ןטסירק ענעריובעגנייא יד סָאװ
 -ימַאפ -םיסונא עקיאייפ יד ןיא ןעזרעד
 "עג טקרַאטשרַאֿפ ןענעז לעיצעּפס ,סעיל
 -עגנייא זיא סע טניז תופידר יד ןרָאװ

 -ַאּפש זיא עיציזיווקניא יד ןרָאװעג טריפ
 -עגנָא טָאה עכלעוו ,1480 רָאי ןיא עינ

 -סגנוקינייּפ עטסכעלקערש יד טימ ןביוה
 -ונא יד ןופ רעוו ןשרָאפוצסיוא ןדָאטעמ
 -- .טייקשידיי םייחעג ןיא טלַאה סע םיס

 -ַאב ךיז טָאה םיסונא יד ןופ לָאצ יד
 ןכָאנ עינַאּפש ןיא טרעסערגרַאפ דנטייד
 ןבָאה ןדיי ךס ַא ןעוו ,1492 רָאי ןיא שורג

 -עז ךס ַא רעבָא ,דנַאל סָאד טזָאלרַאפ
 -טסירק יד ןעמונעגנָא ןוא ןבילברַאפ ןענ
 ןענעז םיסונא עגיזָאד יד .עיגילער עכעל

 טרילימיסַא ךילקריוו לייט ןטסערג ןיא
 ןיא ןרָאװעג ןעדניאוושרַאפ ןוא ןרָאװעג
 ןױש .טפאשלעזעג רעכעלטסירק רעד
 -כעלגעמ יד קידנבָאה סָאוו ,ןילַא סָאד
 יז ןענעז ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ טייק
 סָאד טױטעגּפָא ייז ןיא טָאה ,ןבילברַאפ
 טסייו טציא .טייקשידיי וצ ליפעג-דנוב

 ןופ טשינרָאג טעמכ עינַאּפש ןיא ןעמ

 ןפאשעג טלָאמעד זיא ןגעקַאד .םיסונַא
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 -עגיטכיוו דנטיידַאב רעדנַא ןַא ןרָאװעג

 .רַאפ זיא סָאװ ,רעטנעצ:םיסונַא רער
 -ךאפ ןיא ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב ןבילב

 -עג ןזיא סָאד .רָאי 400 רעכעה ןופ ףיול

 "וטרָאּפ ןיא ,לאגוטרָאּפ דנַאל סָאד ןעוו
 -עדנַא ץנַאג ַא ןעועג עגאל יד זיא לאג

 "עז לאגוטרָאּפ ןייק .עינַאּפש ןיא יו ער

 ןדי ךס ַא ןעמוקעג 1492 רָאי ןיא ןענ
 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענעז סָאװ

 סױרַא זיא 1497 רָאי ןיא רעבָא .עינַאּפש

 ןרעװ לַאגוטרָאּפ ןופ ךיוא זַא ,חריזג יד
 זיא ייברעד ןוא ,ןבירטעגסױרַא ןדיי עלַא
 צלַא זַא ,טקנוּפ ַא ןרָאװעג ןבעגעגוצ

 זיב 4 ןופ רעטלע ןיא רעדניק עשידיי
 -ונעגקעװַא דלאוועג טימ ןרעוו רָאי 0

 ,טדמשענּפָא ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ ןעמ

 שוריג רעצנַאג רעד ללכב זיא םעד ץוחַא

 ,שוריג ןייק ןעוועג טשינ לאגוטרָאּפ ןופ

 טרָאד ןופ ןדיי ןייק תמאב טָאה ןעמ

 -יורג רָאג טימ רָאנ) טזָאלעגסױרַא טשינ
 ןדיי עלַא טָאה ןעמ ;(ןטייקירעווש עס
 ןענעז טרָאד .טדמשעגּפָא גנאווצ טימ
 ,עטושּפ יד ,ןדיי עלַא ןבילבעג םורַא ױזָא

 ואוו ,עינַאּפש ןיא יו טשינ ,ןדיי עמורפ
 "יפ עכייר יד זיולב ןבילברַאפ ןענעז סע

 רעד טָאה ָאד .ץנעגילעטניא עדנריפָאזָאל
 ףיוא ןפארטעגנָא םיסונַא יד ןגעק ףמַאק
 םיסונַא יד .דנַאטשרעדיװ ןרעקיטפעה ַא
 רעד טיול טבעלעג רעטייוו ךאפנייא ןבָאה

 ,רעדניק יד ןעוועג למ ,עיגילער רעשידיי
 ,הטיחש רעשידיי ןופ רָאנ שיילפ ןסעגעג
 .םיתבש ןוא םיבוט-םימי יד טיהעגּפָא
 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא עיציזיווקניא יד

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,1521 רָאי ןיא

 "עג םיסונא יד ןופ ןבעל עשידיי סָאד
 .ןגרָאברַאפ קראטש ןרעוו ןביוהנָא טזומ

 "רַאפ ןוא טקעדנַא ןעמ טָאה ךס ַא
 רעבָא .ןפָאלטנַא ןענעז ךס ַא :טנערב
 "יו םייהעג ןיא טָאה לייט רעסיורג ַא

 עסיוועג ןטלַאהרעד וצ טימַאב ךיז רעט

 ךַארּפש עשיאערבעה יד .םיגהנמ עשידיי
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 רעבירעד ןבָאה ייז ;ןסעגרַאפ ייז ןבָאה
 ףיא ןטלַאהרעד תולפת עשידיי לייט

 -רַאפ ךיז ןבָאה רקיע רעד .שיזעגוטרָאּפ
 רעד ןופ ןרוּפש יד ןטלַאהפיוא טימ ןעמונ

 יד .ןעיורפ ערעטלע יד עיגילער רעשידיי
 -עג םייהעג ןיא ןבָאה סָאװ ,ייסעטנזח.
 סָאװ סָאד םיסונַא ערעגניי יד טימ טנרעל

 יד ןופ ןורכז ןיא ןבילברַאפ ייז ייב זיא
 םיסונא יד ןופ ןדייל יד .םיגהנמ עשידיי

 ןעװעג ןענעז עיציזיווקניא רעד ךרוד

 ןופ ןבילבעג זיא סעּפע רעבָא ;סיורג רעייז
 ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב טייקשידיי רעייז

 -ירעטניארַאפ ךיז טָאה 1912 רָאי ןיא
 לַאנוטרָאּפ ןיא םיסונַא יד טימ טריס

 -ישזניא ךָאנרעד ,ץשולס םוחנ רָאסיפָארּפ
 ,זדָאל ןופ דיי ַא) ץרַאװש לאומש רעינ
 וצ ךיז ןעגנולעג זיא סע ןכלעוו ,(ןליוּפ
 סעילימַאפ-םיסונַא ייר ַא טימ ןענעקַאב

 ןבעל רעייז טימ טנעקַאב ךיז טָאה ןוא
 ףיוא ךוב ַא יז ןגעוו ןבירשעגנָא טָאה רע

 ךוב . ןייז ןיא טָאה ץרַאװש .שיזעגוטרָאּפ
 סָאװ תולפת עשידיי עלַא טלמאזעגפיונוצ
 ףיוא) םיסונַא יד ייב ןבילברַאפ זיא סע

 ןאראפ זיא ןטלעז רָאנ ןוא ,שיזעגוטרָאּפ

 יװ ,("ינודא; יו טרָאװ שיאערבעה ַא

 ,תבש ןטיהּפָא) םיגהנמ ערעייז עלַא ךיוא
 (המודכו ןעמענ הלח ,רוּפכ-םוי ,חסּפ
 ןריסערעטניארַאפ םעד ןופ גנוקריוו יד
 סנעמעוװ ,םיסונא עקיזָאד יד טימ ךיז
 50 רעביא ףיוא טצַאשעג טרעוו סע לָאצ
 יד ןיא ייז ןעניואו ןטסײמַא) טנזיוט

 ןיא רעפרעד ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש
 זיא רעטנעצ רעייז ןוא לאגוטרָאּפ-ןופצ
 זַא ןעוועג זיא (אטראּפ טָאטש יד

 -טנפע ךיז ןבָאה םיסונַא לייט זַא ,סיורג

 (סאראב עד ןאטיּפַאק) ןעוועג רייגמ .ךעל

 ןגעו -- .םוטנדיא סָאד ןעמונעגנא ןוא

 : ןבעל ןעמייהעג ןלופנייּפ ןקילָאמַא םעד

 , ןבָאה ייז סָאװ תורצ יד ןוא םיסונא יד ןופ

 "יזיוקקניא רעד ןופ ןייטשוצסיוא טָאהעג

 -ייצרעד ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עיצ

 528 סונינוטנַא---יקסלָאקָאטנַא

 ,ךאליגא ןופ "םיזראה קמעב,,) ןעגנול
 ןוא ןַאמעל ןופ !יעיציזיווקניא עשינַאּפש,

 ןפַאשעג ךיוא ןענעז סע ןוא ,(ערעדנַא
 רעד, ,ןעמיימ) רעדליב-טסנוק ןרָאװעג

 "גייה יד ןגעוו --- .(?םיסונא יד ייב רדס
 -מא זיא לאגוטרָאּפ ןיא םיסונא עקיט

 לאומש ןופ קרעװו סָאד ןעטסקיטכיוו
 רימ סָאװ ,שיזעגוטרָאּפ ףיוא ץרַאװש
 ץשולס םוחנ רָאסעּפָארּפ ;ןביוא ןעגנערב

 ןיא שיאערבעה ףיוא טכעלטנפערַאפ טָאה
 ןוא 'ה דנעב) !"תומשר,, רעכיבלמאז יד

 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ('ו
 -יורג ַא ביבא-לת ןיא ץיירת ןוא חייּפרת

 ,"לאגוטרוּפב םיסונאה,, גנולדנאהּפָא עס

 ןוא םיגהנמ יד ןגעוו טיג רע עכלעוו ןיא

 ,םיסונא יד ןופ תולפת

 -- 184) יכדרמ יקסלָאקַאטנַא
 ןריובעג ,דנאלסור ןיא רָאטּפלוקס 2

 ןענעז ןטעברַא עטשרע ענייז ,ענליוו ןיא
 ַא; יו בעל ןשידיי ןופ רעדליב ןעוועג
 רעד ןוא ףירח רעד, ,''רעדיינש רעשידיי
 עיציזיווקניא ןופ לַאפנָא רעד, ,'יקב
 רעטעפש ;םכח רעד ןתנ, ,!םיסונַא ףיוא
 ןּפיט עטמירַאב ענייז ןבעגעג רע טָאה

 יקָאלײש,, ,''הרובד,, ,"ןושמש,, ,''השמ,
 -ַאב ךיז רע טָאה רעטעפש ;יאזאניּפש,,
 דליב ןשיסור ןייז טימ טכַאמעג טםיר

 גידנלעטשרָאפ ,רעמַאזיורג רעד ןאוויא ,
 רע יװ ןאוויא רַאצ ןקידתוירזכא םעד
 רעד ןיא םילהת ַא טימ הבושת טוט

 רעדליב יד ןפַאשעג ךיוא טָאה רע ;טנַאה

 -ארקָאס ןופ טױט רעד, ,י'סוטסירק,

 .ערעדנַא ןוא ייסעט

 ."עיגלעב, עז ןפרעװטנַא

 -ייק ןשימיור ַא ןופ ןעמָאנ סונינוטנַא
 ארמג רעד ןיא ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא רעז
 שרדמ ןיא ךױא יװ א"י הרז הדובע
 ליפ ןוא חלשב אתליכמ ,'א הבר רתסא
 ןגעו טכארבעג טרעו רעטרע ערעדנַא
 סונינוטנַא רעזייק ןופ טפָאשטניירפ רעד



20 

 הדוהי יבר הנשמה רדסמ םעד טימ
 טכארבעג טרָאד ןרעו סע .יבר ,אישנה
 -עג טָאה סונינוטנַא סָאװ ןכערּפשעג ךיוא
 תוצע עשיטילָאּפ ךיוא יװ ,יבר טימ טַאה

 -עג רעזייק ןשימיור םעד טָאה יבר סָאװ

 -טניימ רעזייק ןשימיור ןכלעוו -- .ןבעג

 ןגעו ?סונינוטנַא ןקיזָאד םעד טימ ןעמ

 -ראפ-סגנוגיימ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא םעד
 -ָאטסיה עטנרעלעג יד ןשיוװצ טייקנדיש

 רעד זיא סָאד זַא ,טלַאה טסָאי ,רעקיר
 טָאה סָאװ ,אלאקַארַאק רעזייק רעשימיור
 לייט ;217 זיב 188 רָאי ןופ טשרעהעג

 -ימיור רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעניימ
 טָאה סָאװ סויּפ סונינָאטנַא רעזייק רעש

 טרָאּפָאּפַאר ;161 זיב 128 ןופ טשרעהעג
 טניימ סָאד זַא טלַאה ('ןילמ ךרע;;)
 סוקרַאמ ףָאזָאליפ ןוא רעזייק םעד ןעמ

 ןסייהעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,סוילעריוא
 161 ןופ טשרעהעג טָאה ןוא ,סונינָאטנַא
 ,180 זיב

 תובא יקרּפ ןיא ןכופ שיא סונניטנַא
 עטשרע יד ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו יא
 ןעוועג זיא שדקמה תיב ןט2 ןופ ןטייצ

 -נא ןדיי יד ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד
 ןועמש ןופ דימלת ַא ,וכוס שיא סונגיט
 "עג רע טָאה תורעשה לייט טיול .,קידצה
 -שלנייוועג רעד רַאפ רָאי 200 ךרעל טבעל
 זיא סונגיטנַא ןופ .,גנונעכערטייצ רעכ
 -עבַאהרעד סָאד תובא יקרּפ ןיא ןבילבעג

 ויהת לא, :טרָאװ-ןרעל עשילארָאמ ענ
 לבקל תנמ לע ןבר תא ןישמשמה םידבעכ

 ןבר תא ןישמשמה םידבעכ ויה אלא ,סרפ

 םימש ארומ יהיו סרּפ לבקל תנמ לע אלש
 יד יוװ ןייז טשינ טלָאז ריא) ?"םכילע
 וצ ידכ רַאה רעייז ןעניד סָאװ טכענק
 ןייז טלָאז ריא רָאנ ,גנונױלַאב ןעמוקַאב
 רַאה רעייז ןעניד סָאװ טכענק יד יװ
 ארומ יד ןוא גנונױלַאב ןעמוקַאב וצ טשינ
 זיא סָאד ,(ךייא ףיוא ןייז לָאז טָאג רַאפ

 -עּפש טָאה סָאװ ,ערעל ענעבַאהרעד ענעי
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 םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג רעט

 הבהאמ טָאג ןעניד ןגעװ רסומ ןשידיי
 ףגעו אבה םלוע רַאפ טשינ ,עביל ןופ

 -רעד טרעוװו 'ףתנ יברד תובא, ןיא
 ייװצ טַאהעג טָאה סונגיטנַא זא טלייצ
 עכלעוו ,י'סותיב,, ןוא ייקודצ,, םידימלת
 יבר רעייז ןופ ערעל עקיזָאד יד קידנרעה

 ןקיטכיר ריא קידנעייטשרַאפ טשינ ןוא
 -יא זיא סע זַא טרעלקרעד ייז ןבָאה ,ןיז
 ענעי, ןייק ןַארַאפ טשינ טּפיױהרעב
 -גירגעג ןבָאה ןוא (אבה םלוע) ייטלעוו
 -ותיב., ןוא י'םיקודצ, סעטקעס יד טעד

 ,"םיס

 ןופ ןעמָאנ ,(סוכָאיטנַא םוכויטנא
 -עג ןבָאה סָאװ ןגינעק עשינעלעה-שיכירג

 -ץרא ןיא ךיוא ןוא עיריס ןיא טשרעה

 קמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא לארשי
 ַא טליּפשעג ןֿבָאה ייז ןופ לייט ןוא שד

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא עלָאר עסיורג
 "יד רעד וצ טרעהעג עלַא ןנָאה ייז .עט

 טָאטשטּפױה רעייז .ןדיקואעלעס עיטסַאנ

 רעד .עיריס ןיא איכָאיטנַא ןעוועג זיא
 ןעוועג זיא ייז ןופ גינעק רעטסכעלקערש

 ןעמָאנ סנעמעוו ,סענַאפיּפע סוכויטנַא

 -עג רעשידיי רעד ןיא טנכייצרַאפ זיא
 ןיא .תועשר ןופ גנונעכיײצַאב סלַא עטכיש
 סוכויטנַא, ןפורעגנָא רע טרעװו שרדמ

 רַאפ) 166 רָאי ןיא סע טָאה רע ."עשרה
 סלַא (גנונעכערטייצ רעקעלנייוועג רעד

 ןעוועג רזוג לארשי-ץרא רעביא רעטשרעה
 -ענָא ןזומ ייז זַא הריזג יד ןדיי יד ףיוא
 זיא טלָאמעד .,עיגילעו עשיכירג יד ןעמ
 -פוא רעסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ סע
 -לעוו ןדלעה-"םיאנומשח,, יד ןופ דנַאטש

 רעטילימ עשיריס סָאד טגיזַאב ןבָאה עכ

 -ץרא טיירפאב תומחלמ עגנַאל ךָאנ ןוא
 טָאה רע זַא ,זיא עדנעגעל יד .לארשי
 -עג הטרח ןוא ןָאטעג הבושת טיוט ןרַאפ
 עז -- דיי וצ תועשר ןייז ףיוא טַאה
 ,"םיאנומשח,, ,"הכונח;
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 -ַאב טרָאװ סָאד םויטימעסיטנא
 שטייט רעד זיא סָאװ "יטנָא, ןופ טייטש
 ,"םזיטימעס,, ןוא ,"ןגעק,, שיכירג ףיוא
 -ַאטשּפָא יד ןופ רעטקַארַאכ :טסייה סָאװ

 טרעוו ןײמעגלַא ןיא !'םש, ןופ עדנעמ
 טצונַאב םזיטימעסיטנַא קורדסיוא רעד
 עשיטימעס עלַא וצ האנש סלַא טשינ

 רָאנ ,(המודכו רעיריס ,רעבַארַא) רעקלעפ
 "נא רעד ."ןדיי וצ האנש, סלַא זיולב
 זיא טרָאװ סָאד שטָאכ םזיטימעסיט

 יו טְלַא ױזַא טעמכ ,טלַא רעייז זיא (יינ
 םירצמ ןיא ןיוש ,זיא קלָאפ עשידיי סָאד
 יו 'א תומש שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו
 ןדיי יד טַאהעג טנייפ ןבָאה םיירצמ יד

 יז תוריזג ענעדישרַאפ ךרוד טכוזעג ןוא
 ייב ןדיי וצ האנש יד ןקינײּפרַאפ וצ

 רעד ךרוד ךיז טיצ רעקעלפ ענעדישרַאפ
 יד ןגעוו ןעגנוניימ יד .עטכישעג רעצנַאג
 יד ,ךעלריטַאנ .טליײטעצ ןענעז תוביס

 סָאװ טימרעד סע ןרעלקרעד ןטימעסיטנַא
 "ףסאר ערעקירעדינ, ַא ןענעז ןדיי יד

 -ןגיא ןוא ןעגנוגיינ עטכעלש, טימ
 -קניטסניא, ןקעוורעד עכלעוו ,"ןטפַאש

 רערעכעה ַא ןופ רעקלעפ יד ייב "וויט
 רעשידיי רעד ןופ .ךיז וצ האנש עסאר
 ןופ תוביס יד ןעמ טרעלקרעד רעבָא טייז

 רעד ןיא ןיוש ;שרעדנַא ץנַאג האנש רעד

 עודיב, רעטרעוו יד רימ ןעניפעג ארמג
 ַא זיא סע זַא ,"בקעיל אנוש וישעש

 טָאה דיי-טשינ רעד זא ,ךאז עטנַאקַאב
 -יס יד טרעלקרעד ןעמ .דיי םעד טנייפ

 ןוא ?שירָאטסיה, האנש רעד ןופ תוב
 -יגָאלָאכיסּפ יד זיא סע .?שיגָאלָאכיסּפ,
 "רַאטש ןדעי ןופ ליפעג סָאד ,גנוגיינ עש

 ַא ןבָאה וצ ,טייהרעמ רעדעי ןופ ,ןרעק
 -רעדנימ רעד וצ טפַאשטנייפ עסיוועג
 יד לייו ראפרעד ,ןרעכַאװש םוצ ,טייה
 שירָאטסיה .,?שרעדנַא, זיא טייהרעדנימ

 -רעד ןדיי וצ האנש יד ךיז טזָאל רעדיוו
 ןזעיגילער םעד בילוצ לכ םדוק ןרעלק

 -וִצ ךיוא ןוא (תדה תאנש) דישרעטנוא
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 -ַאנ סלַא קידנבעל ,ןדיי סָאװ םעד ביל

 רעקלעפ ערעדנַא ןשיווצ קלָאפ לאנָאיצ
 -עג ןבָאה ,טקירדעג ךיז קידנריּפש ןוא
 "ייפ ערעסערג ןעלקיװטנַא ךיז ןיא טזומ

 ױזַא ןוא ,הכאלמ ןיא ,לדנאה ןיא ןטייקיא
 יד ךיוא ךיז ןגעק ןפורעגסױרַא םורַא

 עיינ יד זיא סָאד .האנש ץנערוקנָאק

 -לַא ןטנרעלעג ןופ עירָאעט עשיגָאלָאכיסּפ
 -סטייקיטרעוװרעדנימ,, ןגעוו רעלדַא דערפ
 "קַא-ןגעק סיורא טפור סָאװ !יגנודניפמע

 רעקיאייפ ןזייװסױרַא ךיז אקוד ןופ עיצ
 -יס יד ןגעוו ןעגנוניימ יד .רעסעב ןוא
 ךיוא ןענעז םזיטימעסיטנַא ןוס תוב

 -נַא :ענעדישרַאפ טסבלעז ןדיי ןשיװצ

 -נַא ןופ גנוניישרעד יד ןטכארטַאב שרעד
 שרעדנַא ןוא ןרָאטָאלימיסַא םזיטימעסיט
 -סינויצ סרעדנוזַאב ןוא ,ןטסילַאנאיצַאנ

 -ימעסיטנַא רעד זַא ,ןטלַאה עכלעוו ,ןט
 יו גנאל ױזַא ןרעהפיוא טשינ טרעוו םזיט

 םענעגייא ןַא ןבָאה טשינ ןלעװ  ןדיי

 רעד ןוא ,דנאל ןגייא ןַא ,טַאטשדןדיי
 רענרעל-תולג יד ןופ ןדיי לייט רעסיורג

 רעד -- .ןצעזאב טשינ טרָאד ךיז ןלעוו

 ןופ ןפורעגסױרַא טָאה םזיטימעסיטנַא

 ךיוא לָאמלײט ןוא) טייז רעשידיי רעד

 יָאֹּפַא; לָאצ עסיורג ַא (ןדיי-טשינ ןופ

 יד ןקידייטרַאפ סָאװ ,רעכיב ""עשיטעגָאל

 -נָא ,תונעט עשיטימעסיטנַא יד ןגעק ןדיי
 ,טייקיטכיר-טשינ רעייז ףיוא קידנזייוו

 -עגָאלָאּפַא עטשרע עמאס יד ןופ ענייא

 ךוב עטמירַאב סָאד זיא קרעװ עשיט
 ןשידיי םעד ךרוד ןבירשעג "!ןָאיּפַא ןגעק,

 ןט1 ןיא) סויואלפ ףסוי רעקירָאטסיה

 ןיא זַא ןגָאז ןָאק ןעמ .(טרעדנוהרָאי

 -טּפיוה יד ןַארַאפ ןענעז "ןָאיּפַא ןגעק,
 -ָאלָאּפַא עקידרעטעּפש עלַא ןופ תודוסי

 .סרעפטנע עשידיי עשיטעג

 עיגָאלָאּפָארטנַא יד עינַאלַאּפָארטנַא
 -כעזטּפיוה ךיז ןקיטפעשַאב ןדיי ןופ
 ,ןדיי ןפ גנומַאטשּפָא-ןסַאר רעד טימ ךלע
 -רעּפרעק ןשימָאטַאנַא רעייז ןשרָאפ טימ
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 לייט ,ןּפיט עשידיי ענעדישראפ יד ,יוב
 -יילק ַא רעייז זיא לָאצ רעייז) עטנרעלעג

 ןיא ןייר ןענעז ןדיי יד זא ,ןטלַאה (ענ
 קנַאד ַא זַא ,ןנומַאטשּפָא-ןסאר רעייז
 טשינ טָאברַאפ ןזעיגילער ןשידיי םעד
 -נַא ןופ ןשטנעמ טימ ןבָאה וצ הנותח
 קלָאפ עשידיי סָאד טָאה סעיגילער ערעד

 ןטפַאשנגײא-ןסַאר ענייז עלַא ןטיהעגּפָא
 יד ןענעז ייז ןוא ,ןרָאי רעטנזיוט טייז

 לארשיי-ץרא ןופ ןדיי ענעי ןופ ךעלקינייא

 ,רעטעּפש ןוא ך"נת ןופ ןטייצ יד ןופ

 רעטנזיוט יד ןוס ףיולרַאפ ןיא סָאװ סָאד

 ןטימ טשימעגסיוא ךָאד ךיז ןבָאה ןרָאי
 -לעפ ערעדנַא ןופ ןשטנעמ קלָאפ ןשידיי

 ןביולג ,המודכו ךיז ןייז רייגמ ךרוד רעק

 "עג ןענעז סָאד זַא ,עטנרעלעג עקיזָאד יד

 טשינ ןבָאה ןוא ןלַאפ ענעטלעז ץנַאג ןעוו

 -עג ערעדנַא .,גנוטיידַאב עסיורג ןייק

 ןיא ןענעז ןדיי יד זַא ,ןטלַאה עטנרעל

 -ןיא ןייק טשינ ןיז ןשיגָאלָאּפָארטנַא

 ןיא זיא ןדיי יד וצ זַא ,קלָאפ ךעלטייה

 ַא ןעמוקעגוצ ָאי טייצ רעד ןופ ףיולרַאפ

 ןליוּפ ןיא ןדיי יד לשמל זַא ,ןביולג ןוא

  -ץרא ןופ טשינרָאג ןעמַאטש דנַאלסור ןוא

 ערעדנַא ןוא םירזוכ יד ןופ רָאנ לארשי

 ןלייט סלאפנעדעי .רעקלעפ ןוא םיטבש
 -ַאלָאּפָארטנא ןיא ןדיי יד עטנרעלעג יד

 -עפס ,ןפיט ייר רעצנַאג ַא ןיא ןיז ןשיג

 טמענ סָאװ ,ןשידרפס םעד ןיא לעיצ

 -ָאנ ןענעז ןוא ןדיי עשידרפס יד םורַא

 םעד ןוא ,עסאר רעשיבַארַא רעד וצ טנע

 דנאלשטייד ,ןלױּפ ןיא ןדיי) ןשיזנכשַא

 סָאו (רעדנעל עשיאעּפָארײאלטימ ןוא

 -ָארייא-עטניא רעד ןופ ליפ ךיז ןיא טָאה

 ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .עסַאר עשיאעּפ

 -נא ןוא ?עשיזַאקװַאק,, ,"עשינמית,, יד

 -עדישרַאפ ןופ ןדיי לָאצ ערענעלק ערעד

 .ןּפיט ענ
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 גנולעטשרָאפ םויפרָאמַאּפַארטנַא
 ;טלַאטשעג רעכעלשטנעמ ןיא טָאג ןופ

 ;('המשגה. סע טסייה שיאערבעה ףיוא
 טסיײה סָאד ,עיטאּפָאּפָארטנַא, ךיוא

 -עג עכעלשטנעמ טימ טָאג ןלעטשרָאפ

 "יא ןוא שמוח ןיא ;ןטפַאשנגייא ,ןליפ
 -ַאפ ןענעז ך"נת ןעצנאג ןיא טּפיוהרעב

 "טעג רעד ןגעוו ןקורדסיוא עסיוועג ןַאר
 -רָאמָאּפָארטנַא ןעגנילק סָאװ ,טייקכעל

 טָאה טָאג יו ,טסייה סָאד ,שיטסיפ
 ןעניפעג ױזַא .ןטפַאשנגייא עכעלשטנעמ

 די ןקירדסיוא יד ך"נת ןיא טפָא רימ

 טָאג ? 'ה רבדיו; ,(טנַאה סטָאג) "ה

 טָאה טָאג) "* 'ה םחניו, ,(טדערעג טָאה

 טייז רעטייוצ רעד ןופ .,(טַאהעג הטרח
 'ד םירבד שמוח ןיא ןיוש טרעוו רעבָא

 לכ םתיאר אל יכ, ןכָארטשעגרעטנוא
 "עג ןייק טשינ טציזַאב טָאג זא ,"הנומת

 עשידיי יד זיא יצ ,עגַארפ יד .טלַאטש
 ,םזיפרָאמָאּפָארטנַא ןדעי ןגעק עיגילער

 טימ טָאג ןלעטשרָאפ ןגעק טסייה סָאד

 "עג טָאה ,ןטּפַאשנגײא עכעלשטנעמ

 -כישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש / ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןטנעמעלע ךס

 .עיפָאזָאליפ רעזעיגילער רעד ןופ עט | טייוו יוזא רַאגָאז ןעייג עטנרעלעג לייט

 -ָאּפָארטנַא ןדעי ןגעק ןעוועג זיא ןָאליפ -
 -רָאי ןט12 ןיא) ם"במר רעד .םזיפרָאמ
 ןעוועג טכיזניה רעד ןיא זיא (טרעדנוה
 ןופ םענייא סלַא טָאה ןֹוא גנערטש ץנַאג

 עיגילער רעשידיי רעד ןֹופ םירקיע יד

 זַא ,רקיע ןטירד סלַא טלעטשעגקעװַא

 אלו ףוגב החכ אלו ףוג וניא, ןיא טָאג

 זַא ,טסייה סָאד ,'ףוגה יגישמ והוגישי
 יד ןופ טשינרָאג טָאה טייקכעלטעג יד
 סָאװ סָאד .רעּפרעק יד ןופ ןטפַאשנגייא
 -סיוא יד ך"נת ןיא ןַארַאפ ןענעז סע

 רבדיו, ,(טנַאה סטָאג) ? 'ה די, ןקירד

 טרעלקרעד (טדערעג טָאה טָאג ? 'ה
 טָאה טכיזניה רעד ןיא ןוא ם"במר רעד
 ןייז ןוא ןַאליפ רעייגרָאפ סלַא טַאהעג רע
 זיא סָאד זַא ,(עלוש עשירדנאסקעלַא

 טגָאז ארמג יד יו רעדָא ,"הלאשה ךרדב;,
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 הרות יד ,"םדא ינב ןושלכ הרות הרביד ,

 רָאנ ןקורדסיוא עכלעזַא טימ ךיז טצונַאב
 ןףײטשרַאפ ייז לָאז שטנעמ רעד ידכ

 ןיא ןביולג סָאװ יד ןענעז ם"במר ןטיול
 ד"באר רעד רעבָא ,םינימ ,"המשגה.,

 ןגעק סױרַא טערט ,(דוד ןב םהרבא יבר)

 טגָאז ד"באר רעד .רקיע ןקיזָאד םעד
 "ןייז םישגמ,,/ ָאי ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ

 טימ טָאג ןלעטשרָאפ ָאי ,טייקכעלטעג יד

 רע רעבָא ,ןטפַאשנגיא עכעלשטנעמ
 ם"במר םוצ "תוגשה , ענייז ןיא) טגָאז

 םיבוטו םילודג, זַא ,('ג הבושת תוכלה

 ,םיא ןופ ערעסעב ןוא ערעסערג) 'יונממ

 "גה ןיא טביולגעג ָאי ןבָאה (ם"במר ןופ

 רעניא ןעװ זַא ,טסײה סָאד ,המש

 ןימ ןייק טשינ רע זיא םעד ןיא טביולג

 ןט-12 ביױהנָא ןיא) יולה הדוהי יבר ךיוא

 רמאמ ."ירזוכח, רפס ןיא (טרעדנוהרָאי

 טושּפ ןשטייט ןָאק ןעמ זַא ךיוא טלַאה 'ד

 'ה תנומתב, יו ך"נת ןופ רעטרע יד

 ץוחַא ,דיי ַא ןייז ןוא המודכו ?טיבי

 ךיוא זיא םזיפרָאמָאּפָארטנַא ןכאפנייא םעד

 "ער יד ייב תועד יקולח עצנַאג ַא ןעוועג

 -גגייא יד ןגעוו ןפָאזָאליפ עשידייזזעיגיל

 יד ,"ןטובירטַא, יד ,טָאג ןופ ןטפַאש

 טביײושַאב ןעמ עכלעוו טימ ,"םיראת,

 "ןונחו םוחר; ַא זיא רע זַא ,לשמל ,טָאג

 ךיוא -- ,רעטוג ַא ,(רעקיצרַאהמרַאב ַא)

 "דיי רעשיאערבעה רענרעדָאמ רעד ןיא
 ילקולח ַא ןַארַאפ זיא עיפָאזָאליפ-םוט
 יד יצ ,עגארפ רעקיזָאד רעד ןגעו תועד

 טשינ סָאד) "תוימשגה תלילש.;

 ןַא זיא (םזיפרָאמָאּפָארטנַא ןייק ןביול

 םעה דחא .טשינ יצ םוטנדיי ןופ רקיע

 "תוימשגה תלילש, רַאפ סיואכרוד זיא

 לע; ןייז ןיא) םוטנדיי ןופ רקיע סלַא

 -סױרַא זיא םיא ןגעק ,(''םיפיעסה יתש

 ןייז ןיא ץיוורוה שיא .י .ש ןטערטעג

 "רעב ,?ןאלו ןיאמו "ןילובגה תבחרה,

 ,(ד"ערת ןיל

 אטא--יקסנַא

 "רעד
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 -וועסּפ ,(1920 -- 1862) ,ׁש יקטנא
 ;טרָאּפָאּפַאר לווניז המלש ןופ םינָאד
 -טפירש ,רעריפ-ןטסילאיצָאס רעשידיי

 -עדנַא ןוא 'יקוביד,, ןופ רבחמ) רעלעטש

 -נַא .רעלמַאז-רָאלקלָאפ ןוא (קרעו ער
 ןענישרעד ןענעז שידיי ףיוא קרעוו סיקס
 יז ,ןטפירש עטלמַאזעג רעדנעב 15 ןיא

 -ָאנ ,ןעגנולייצרעד עשידיסח ןטלַאהטנַא
 -ָאמוה ,"עיצילַאג ןברוח, רעד ,ןלעוו
 סע ואוו) "תונורכז, ,רעדיל ןוא ןקסער

 עיפארגָאיבָאטױא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא
 זיא ןטסײמַא .רָאלקלָאֿפ ,(רבחמ ןופ
 זיא סָאװ ,"קוביד, עמַארד יד רעלוּפָאּפ

 לָאמ עטשרע סָאד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ,1920 רָאי ןיא עשראוו ןיא שידיי ףיוא

 -טלעוו עטסדנטיײדַאב יד ףיוא ךאנרעד ןוא

 רעד ךרוד שיאערבעה ףיוא ,סעניב
 ,טראהנייר ךרוד שטייד ףיוא ,'!המיבה,,
 ןכארּפש ערעדנַא ךיוא ןוא שיליוּפ ףיוא

 "קוביד; ןיא .(שיזיוצנארפ ,שילגנע)

 עשידיי ליפ טלמַאזעגפיונוצ יקסנַא טָאה

 ,םישודק ןופ סעדנעגעל ,סנביולג-סקלָאפ

 חוכ ןיא הנומא עשידיסח ,םיגהנמ-הנותח
 -םידיסח ןיא ןסעומש-םינלטב ,םייבר ןופ

 ןפַאשעג סעלַא םעד ןופ ןוא ,ךעלביטש

 ןשילָאבמיס-שיטסימ ןופ עירעטסימ ַא

 טקורדעג) ?קוביד; רעד .רעטקַארַאכ

 -ַאב (1919 רָאי ,ענליוו ןיא שידיי ףיוא

 .ןטקַא 4 ןופ טייטש

 -תסנכ, עז הלודנה תסנכ ישנַא
 ."הלודגה

 טגיניקעג ,הדוהי דנַאל ןיא ךלמ ַאסָא

 שדקמה תיב ןט1 ןופ טיצ רעד ןיא

 -למ רפס ןיא טלייצרעד טרעוװ םיא ןגעוו

 רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ז"ט 'א סיכ

 ןופ ןטָאבעג יד טיהעגּפָא טָאה ןיא ךלמ

 ןעגנוטסעפ טיובעג ךיוא טָאה רע .טָאג

 המחלמ טריפעג ןוא הדוהי דנַאל ןיא

 "שי דנאל ןגעק ךיוא יו ,םישוכ יד ןגעק

 טשרעהעג טלָאמעד טָאה סע ואו ,לאר
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 ,טלייצרעד ך"נת רעד .אשעב ךלמ רעד
 רעד זיא ןברָאטשעג זיא אסא ןעוו זַא

 ופרשיו, זַא סיורג ױזַא ןרָאװעג רעיורט
 םיא רַאפ טָאה ןעמ "הלודג הפרש ול
 | .ןרעייפ עסיורג ןדנוצעגנָא

 ןסיו, סָאד טיידאב עינַאלַארטסַא
 "וצ םעד טל שטנעמ ַא ןופ לרוג םעד
 ןעמ ."סנרעטש:למיה יד ןופ דנַאטש

 ןופ סערעל עטשרע יד זַא ,ןָא טמענ
 ;לבב עטלַא ןופ ןעמַאטש .,עיגָאלָארטסַא
 עג ןגָאלָארטסַא יד ןבָאה רעמיור יד ייב

 ,םידשכ טסייה סָאד) "רעעדלַאכ,, ןסייה
 יד ןסיײה ך"נת ןיא ."לבב ןופ;

 היעשי) "?םימש ירבה, ןגָאלָארטסַא
 ז"ט אותב אבב ארמג רעד ןיא .(ז"מ
 -.טציא, סע טסיה רעטרע ערעדנַא ןוא

 זַא ,טרָאד טגָאז ארמג יד ןוא ?תונינג

 -ַָארטסַא ןַא ןעװעג זיא וניבא םהרבא
 ארמג יד טגָאז ונק תבש ןיא .גָאל

 ףיוא זַא ,טסייה סָאד ,"לארשיל לזמ ןיא,

 -:ייא ןייק טשינ סנרעטש יד ןבָאה ןדיי
 ימלשורי ןיא רעטרע לייט ןיא ,סולפ

 -ָנֵא ןוא 'א הבר תישארב ,'ב הרז הדובע
 ,"איגולורטסַא; ךיא סע טסיײה ערעד

 ןיא; ארמג יד טנָאז ג"יק םיחסּפ ןיא
 טשיג רָאט ןעמ זַא ?ןיאדלכל ןילאוש
 ןוא ,ןגָאלָארטסַא ייב טפנוקוצ ןייק ןגערפ

 -סיוא ןשימיור מעד ארמג יד טצונַאב ָאד
 -עג רעטלַאלטימ ןיא ."רעעדלַאכ,, קורד
 סָאװ ,םימכח עשידיי עסיורג רימ ןעניפ
 ןיא .עיגָאלָארטסַא ןיא טביולגעג ןבָאה
 טמַאטש סָאװ) ?לאומשד אתיירב., רעד

 זיא (טרעדנוהרָאי ןט7 םעד ךרעל ןופ
 ןענעז רעטעּפש עיגָאלָארטסַא ןַארַאפ
 םימכח עשידיי יד ןגָאלָארטסַא ןעוועג
 ןט11 ןיא) אישנה אייח רב םהרבא יבר
 ןט12 ןיא) ארזע ןבא רעד ,(טרעדנוהרָאי
 "ףיסחוי, ןופ רבחמ רעד ,(טרעדנוהרָאי
 טָאה ם"במר רעד :אתוכז םהרבא יבר
 -רעבַא סלַא עיגָאלָארטסַא יד טכארטַאב

 ,ןביולג

 8 עימָאנָארטסַא---עיגָאלַארטסַא

 ןופ לײטנַא םעד ןגעו עימַאנַארטסַא
 -עג ןבירשעג זיא עימָאנָארטסַא ןיא ןדיי
 ןעלקיטרַא ןוא רעכיב עכעלטע ןרָאװ

 יצ ,עגארפ יד טלדנַאהַאב טרעוו טשרעוצ
 ןיא ןטייצ עטלא יד ןיא ןדיי יד ןבָאה
 ןופ תועידי עסיוועג טַאהעג ,לארשי-ץרא

 -ירָאטסיה רעשידיי רעד .עימָאנָארטסַא
 טבעלעג טָאה רעכלעוו ,סויווַאלפ רעק
 טביײרש שדקמה תיב ןט2 ןוס ףוס םוצ

 זַא ,,רעמיטרעטלַא; ךוב ןייז ןיא
 יד טנרעלעגסיוא טָאה וניבא םהרבא
 ,"םירצמ ימוטרח,, יד ,םימכח עשיטּפיגע
 -גדעי .עימָאנָארטסַא ןוא קיטַאמעטַאמ

 ןקרעמַאב וצ טשינ זיא ך"נת ןיא סלַאפ

 "ץטנעק עשימָאנָאוטסַא ןופ ןרוּפש ערעכיז |

 עטנרעלעג לייט ןַארַאפ ןענעז סע .ןשינ

 -בויא ןיא קוסּפ םעד ןיא זַא ,ןביולג סָאװ

 -ילב לע ץרא הלות ,והת לע ןופצ הטונ;
 -רָאג ףיױא ןופצ םעד טגיינ רע) "המ
 (טשיגרָאג ףיוא דרע יד טגנעה רע ,טשינ
 לָאּפ -ןופצ ןופ גנוגײנּפָא יד ןעמ טניימ
 ןופ געוו'ןוז ןכעלרעי םוצ דרע רעד ןופ

 ןייז קוסּפ ןופ ןיז רעד לָאז ךיוא ;דרע רעד

 םיור-טלעוו םעד ןיא טבעווש דרע יד זַא
 רעשינעילַאטיא רעד ."טשינרָאג ףיוא,

 יד , ךוב ןייז ןיא ילערַאּפַאקס רעטנרעלעג
 "טנעמַאטסעט ןטלַא ןיא עימָאנָארטסָא

 (1904 .ןעסעיג ,שטייד ףיוא טקורדעג)

 "ןרעטש ענעדישרַאפ יד ןיא ןעניפעג ליוו
 ,"המימ, ,שיע, יװ ך"נת ןיא ןעמענ
 -עטש לייט רַאפ ןעגנונעכיײצַאב ,?ליסכ,;
 ןטיצ ך"נת ענעי ןופ סלאפנדעי .ןר
 ןדיי ייב עימָאנָארטסַא ןגעוו רימ ןבָאה

 רעמ סָאװטע .תועידי םוש ןייק טעמכ
 -ָאנָארטסַא רעד ןגעוו רימ ןבָאה תועידי
 "שמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ייב עימ
 שאר ארמג רעד ןופ ןעז וצ זיא'ס ןוא הנ

 רעד ןיא ןלעטש ערעדנַא ןוא ה"כ הנשה
 "עד ןבָאה םימכח עשידיי יד זַא ,ארמג

 סעד ןופ גנונעכער םעד טסואוועג טלָאמ

 טַאהעג ןבָאה ןוא הנבל רעד ןופ גנַאג
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 יז זיא סָאװ ,ןלעבַאט עסיוועג וצרעד
 יד ןלעטשוצטסעפ ידכ ןעוועג גיטיונ
 רעדנעלַאק ןשידי םעד רַאפ םישדח
 -עג טלָאמעד טָאה סע יוװ ,"רובעה דוס,)

 זַא ארמג יד טגָאז ה"ע תבש ןיא ,(ןסייה

 "תולזמו תופוקת בשחל , גיטיונ זיא סע }

 עימָאנָארטסַא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ)
 טלייצרעד טרעוװ 'י תוירוה ארמג רעד ןיא
 -עג טָאה רע זַא ,עשוהי יבר אנת ןגעוו
 ףןרעטש ַא ןופ גנאג םעד ןגעװ טסואוו
 "הנש םיעבשל תחא הלוע, זיא רע זַא

 ;(רָאי 70 וצ לָאמנייא ךיז טזייוואב רע)
 -ראוו) "ןילמ ךרע, ןיא טרָאּפָאּפַאר ןוא

 אבכוכ, טרָאװכוז (עבַאגסיוא רעוועש
 יד טָאה סָאד זַא ,ךָאנ טזייוו ?טיבשד
 ןגעוו ,יעלַאה טעמָאק םעד טניימעג ארמג
 "גוהרָאי ןט17 ןיא טשרע זיא ןעמ ןכלעוו

 ךיז טזייואב רע זַא ןעגנַאגרעד טרעד
 ארומא ןגעוװ .רָאי 70 ןיא לָאמנייא
 זַא ח"נ תוכרב ןיא ןַארַאפ זיא לאומש

 זיא רע זַא ,?אימשד יליבש יל ןיריהנ;

 -ומא םעד ;םָאנָארטסַא רעסיורג ַא ןעוועג

 אתיירב,. ַא ןבירשעגוצ טרעוו לאומש אר
 טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,"לאומשד
 רעד ךָאנ טייצ רעד ןופ עימָאנָארטסַא
 ךס ַא ךיז ןיא ןעטלַאהטנַא יז רעבָא ,ארמג
 -לטימ ןופ טייצ רעד ןיא .ןכַאז עטלַא

 א רָאג טליפשעג ןדיי יד ןבָאה רעטלַא
 -ימָאנָארטסַא רעד ןיא עלָאר עדנטיײדַאב
 -עה יד ןיא טָאה סָאװ ,טפַאשנסיו רעש

 ליפ .""הנוכת,, ןסייהעג םירפס עשיאערב
 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ טקריוועגטימ
 -ָארייא ןיא ןטפַאשנסיו עשימָאנָארטסַא
 יבר רעטנרעלעג רעשידיי רעד טָאה עּפ
 -רָאי ןט11 ןיא) אישנה אייח רב םהרבא
 -יורג !"ץראה תרוצ,, ןופ רבחמ (טרעדנוה

 ןבָאה עימָאנָארטסַא ןיא ןעשינעטנעק עס
 ןיא) ם"במר רעד ,ארזע ןבא רעד ןסעזַאב

 קחצי יבר רעטעּפש ,(טרעדנוהרָאי ןט2

 רבחמ (טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא) ילארשיה

 "םלוע דוסי, ןופ

 עיצַאלימיסַא---רעלָאּפָארטסַא/

 | .ערעדנַא ליפ ןוא
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 רפס-הלבק ןיא סָאװ .,זיא קידריווקרעמ

 ןופ טְכַארבעג טרעװ 'י 'ג קלח ?רהז;,
 זַא ,גנוניימ יד אבס אנונמה ברד ארפס
 ַא .סקַא ריא םורַא ךיז טיירד דרע יד

 טָאנָארטסַא סלַא גנוטיידַאב עסיורג רעייז

 -עג טָאה טרעדנוהרָאי ןט15 ןופ עדנע ןיא
 ןוא עינַאּפש ןיא אתוכז םהרבא יבר טַאה
 -עגפיונונצ טָאה רעכלעוו ,לַאגוטרָאּפ
 ןעלעבַאט עשימָאנָארטסַא יד טלעטש
 "מולָאק טצונַאב ךיז טָאה סע עכלעוו טימ

 ןייק עזייר-סגנוקעדטנַא ןייז ףיוא סוב |
 "עז טייצ רערעיינ רעד ןיא --- .עקירעמַא

 -ָארטסַא עשידיי עדנטיײדַאב ןעוועג ןענ

 -דלָאג ןאמרעה ,רעעב ייז ןשיווצ ,ןעמָאנ

 רעטייל) זירַאּפ ןופ יוועל סירָאמ ,טדימש

 -רעדניא םוירָאטַאװרעסבָא רעזירַאּפ ןופ

 טנומדע ,(טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימ

 -ןייא טייצ רעטסעיינ רעד ןיא ןוא ,סייוו
 ,ןייטש

 רעשידיי לׁשרעה רעלָאּפָארטסַא
 ןופ טמַאטשעג ,רעגָאזילטרעװ ןוא ץל

 ףוס םוצ טבעלעג ,ןילָאװ ןיא לָאּפָארטסָא

 יבר ןופ דיסח ַא ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ

 לעב ןופ לקינייא) שזיבשזעמ ןיא ךורב 'ר
 ןופ ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו יד .(םש

 ןרָאװעג ןענעז רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה
 ןשיוצ טיײרּפשרַאפ ןוא רעלוּפָאּפ רעייז

 ענייז ןופ ,ןילָאװ ,עטיל ,ןלױּפ ןיא ןדיי
 -עב רעד, ךעלכיב ןענישרעד ןענעז ןציוו

 סעדָא *רעילָאּפָארטשא לישריה רעטמהיר
 -ביב ערענעלק ערעדנַא ךיוא יו ,ד"סרת
 | .ךעל

 ןקיזָאד ןופ שטייט רעד עיצַאלימיסַא
 ךיז ןכַאמ ,"ךעלנע ךיז ןכַאמ,, זיא טרָאװ
 -עי טימ ךיז ןשימסיוא, ,םענעי ֹוצ ךיילג

 -קַארַאכ םענעגייא םעד ןרילרַאפ,, ,"םענ
 רעד ןיא ."םענעי וצ ךיילג ןרעוו ןוא ,רעט
 רעטסעינ רעד ןופ עטכישעג רעשידיי
 ?שיצַאלימיסַא; טימ ןעמ טניימ טייצ
 עדמערפ טימ ןדיי ןופ ךיז ןשימסיוא סָאד
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 -ער, (1 :ָאד דיישרעטנוא ןעמ .רעקלעפ
 ,טסײה סָאד ,?עיצַאלימיסַא .עזעיגיל

 רעקלעפ ערעדנַא יד טימ ךיז ןשימסיוא

 ךיוא ןרעהפיוא ,ךיז ןדמש ,זעגילער ךיוא
 עלַאנָאיצַאנ, (2 ;ןדיי ןייז וצ זעיגילער
 קידנבילב טסייה סָאד ,?עיצַאלימיסַא
 רעבָא ןעמ לָאז עיגילער רעשידיי רעד ייב
 ,לַאנָאיצַאנ ,ןטכיזניה ערעדנַא עלַא ןיא
 -ַאנ םעד טימ ייס ,ךארּפש רעד טימ ייס
 םעד טימ ןשימסיוא ךיז ,ליפעג ןלַאנָאיצ
 -ער יד ,טניואוו ןעמ ןכלעוו ןשיווצ קלָאפ

 ךיז טָאה ןדיי ייב עיצַאלימיסַא עזעיגיל

 -"ךמש, ענעדישרַאפ ןיא טקורדעגסיוא

 -יפא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאוװ ,ןעגנוגעוװַאב
 ןטּפיגע ןיא ןטייצ עטלא יד ןיא ןיוש ול

 -עּפס ןוא רעטלַאלטימ ןיא ךיוא ,םיור
 -ַאנ יד רעבָא .טייצ רעיינ רעד ןיא לעיצ

 עקיזָאד יד םגה ---עיצַאלימיסַא עלַאנָאיצ

 רעסיוועג ַא ןיא ןעוועג זיא גנוגעװַאב
 רעד ןיא ,ןטייצ עטלַא יד ןיא ךיוא סָאמ
 רעטעּפש ןוא ,טלעוו רעשימיור ,רעשיכירג

 ןַא ןרָאװעג זיא -- ץינַאּפש ןיא ךיוא
 גנוגעוואב עקרַאטש ַא ןוא עיגָאלָאעדיא
 עדנע ןופ ,טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע
 ןעמ .עּפָארײא ןיא טרעדנוהרָאי ןט8

 יד זיא סָאד ןוא) ךעלנייוועג ןָא טםענ
 תע,, ןייז ןיא ןיקסנעלָאמס ןופ גנוניימ
 -ַאלימיסַא יד זַא ,(ערעדנַא ןוא ?תעטל

 ןענַאטשנַא זיא ןדיי ייב גנוגעװַאב-עיצ
 -שטייד ןיא רעקנעד ןשידיי םעד ךרוד

 ןיא ןברָאטשעג) ןָאסלעדנעמ השמ דנאל
 .'רעד ןבָאה לָאז רעכלעוו ,((1786 רָאי

 "גוזַאב ןייק טשינ ןענעז ןדיי זא ,טרעלק
 ןדיי זַא ןוא ,עיגילער א רָאנ ,עיצַאנ ערעד
 -סדנַאל יד ןעמענָא םוטעמוא ןפרַאד

 -רעביא רע טָאה ליצ םעד וצ) ךַארּפש
 ךיוא ןוא (שטייד ףיוא ך"נת םעד טצעז

 ןכלעוו ןשיווצ ,קלָאפ-דנַאל ןופ םיגהנמ יד

 -טנַא ןבָאה לָאז טלָאמעד ;ןעניואוו ייז

 עשטייד יד ןופ גנונעכייצַאב יד ןענַאטש

 השמ ןופ ןשטייד, סלַא ןרָאטַאלימיסַא

 82 עיצַאלימיסַא

 -ָאד יד זיא תמאב רעבָא ."ןביולג סונבר
 רָאנ זיא סע 'קיטכיר טשינ גנוניימ עקיז

 -ןַאמע יד טָאה ןײמעגלַא ןיא זַא ,קיטכיר

 -גע ןיא עּפָארײא ןיא ןדיי ןופ עיצַאּפיצ
 "יוצנַארפ יד ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עד
 ןוא ,טייצ רענעי ןופ עיצולָאװער עשיז

 טלָאמעד ןופ ןבָאה ןדיי סָאװ סָאד ךיוא
 -גסיוו ענײמעגלַא ןענרעל ןביוהעגנָא ןָא
 ןעמענ ,"ָאטעג ןופ ןײגסױרַא, ,ןטפַאש

 -טריוו:שימָאנָאקע ןטיירב ןיא לײטנַא

 ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןכעלטפַאש
 רעטיירב רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשנסיװ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טריפעג ,טלעוו

 ךיוא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-עיצַאלימיסַא

 "ער ןופ גנוגעוואב-ןבענ יד ןפורעגסורַא
 יד ,דמש ךיוא ןוא ?םרָאפער , רעזעיגיל
 טָאה עכלעוו ,עיצַאלימיסַא עלַאנאיצַאנ
 ןוא דנאלשטייד ןיא ןביֹוהעגנָא ךיז

 -גירדניירַא ןביוהעגנָא טָאה ,ךיירקנארפ
 -עלק טימ רעדנעל יד ןיא רָאנ טשינ ןעג

 -נַא ןוא עילַאטיא) סיבושי עשידיי ערענ

 טימ רעדנעל יד ןיא ךיוא רָאנ ,(ערעד
 יװ ,םיצוביק עשידיי עטקַאּפמָאק ,עסיורג
 יד ,ןלױּפ ,דנאלסור ,ןרַאגנוא-ךיירטסע

 ?ףיצַאלימיסַא; רעד ןופ םינמיס-טּפיױה

 ,ךארּפשיסדנאל יד ןעמענָא סָאד ןענעז

 ןייק טשינ ןענעז ןדיי זַא ןרעלקרעד סָאד

 טשינ סָאד ןוא ,עיגילער ַא רָאנ ,"קלָאפ,
 -לוק עשידיי ערעדנוזַאב יד ןענעקרענַא
 עיצַאלימיסַא ןגעק ףמַאק םעד ,רוט

 טָאה (טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןופ טשינ)
 גנוגעװַאב ?עלַאנָאיצַאנ; יד ןבױהעגנָא

 רעד ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,ןדיי ייב
 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןוס טפלעה רעטייווצ
 -עג ןענעז רעריפ-טּפיוה עריא סָאװ ןוא
 םעה-דחא רעטעּפש ,ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןעוו
 "ויצ עצנַאג יד טּפיוהרעביא ךָאנרעד ןוא
 יד ךיוא רעטעּפש ןוא גנוגעוואב עשיטסינ

 ,"םזישידיי, ,"םזיקלָאפ,, ןופ ןעגנוגעווַאב

 ןעגנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי לייט ןוא

 ,(דנוב ,ןויצ ילעוּפ ,"סעצווָאמייס ,,)
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 ,"רושַא. עז עיגַאלָאיריסַא ,עיריסַא

 ירבד,, ןיא ךיוא יװ ב"י הימחנ ןיא ףסָא
 ןגעו טלייצרעד טרעװ ז"ט "*א םימיה

 תיב ןיא םייױל יד ןופ ררושמ ַא ,ףסָא
 ןיא .ךלמה דוד ןופ טייצ רעד ןיא שדקמה

 -טיּפָאק לייט ןַארַאפ ןענעז םיליהת רפס
 "זמ,, ןיא ביוהנָא רעייז סָאװ םילהת ךעל
 -עדנַא ןוא ג"ע .'נ םילהת) "ףסאל רומ
 .(ער

 רעד ןיא ןעמָאנ ,סויוואלפ סוניסּפסא
 ,ןאיזאּפסעװ רעזייק ןשימיור ןופ ארמג
 ןופ םיור רעביא טשרעהעג טָאה רעכלעוו

 רעכעלנייוועג רעד ןופ 79 זיב 70 רָאי
 טימ טריפעגנָא טָאה רע .גנונעכערטייצ
 ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי ןגעק המחלמ רעד

 סוניסּפסא ;שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח
 ןוז ןייז ןוא ןביױהעגנָא המחלמ יד טָאה

 רעד ןיא .טקידנערַאפ ריא טָאה סוטיט
 -ַאב םעד ןיא טנָאמרעד רע טרעוו ארמג

 ןיא םילשורי ןברוח ןגעוו רוּפיס ןטנַאק
 שרדמ,, ןיא ךיוא יו ,ו"נ ןיטג ילבב

 ,שארל הירצ ויה קוסּפ ןפיוא ?הכיא

 ןיא ךיוא יװ 'ד קרּפ ןתנ יברד תובא
 ,רעטרע ערעדנא ןוא הטוס ףוס הנשמ
 סלַא סוניסּפסַא ןופ גנוריפנָא רעד ןגעוו

 ןגעק רעטילימ ןטימ לארענעג רעשימיור
 ,לארשי-ץרא ןיא דנַאטשפיוא ןשידיי םעד

 ןיא יונעג טלייצרעד טרעוו 68 רָאי ןיא
 סויווַאלפ סופעזָאי ןופ ךוב ןטמירַאב םעד
 -רעד סויװַאלּפ סופעזָאי .''המחלמ,,
 -ּפסַא טגָאזעגסױרָאפ טָאה רע זַא ,טלייצ

 "ייק רעשימיור ןרעוו טעװ רע זַא ,ןסוניס
 "רעד טרעוו ויינ ןיטג ארמג רעד ןיא .רעז
 סָאד טָאה יאכז ןב ןנחוי ןבר זַא ,טלייצ
 ,ןסוניסּפסַא טגָאזעגסיױרָאפ עבלעז

 ןופ גנולמַאזרַאפ םירחבנה תפסא
 ,"לארשייץרא, עז .(עטלייוורעד

 ,"הבושת, !"תינעת. עז עזעקסַא

 244 רתסא--עיריסַא

 םעד ןופ ןידלעה רעד ןופ ןעמָאנ רתסא
 םעד ,הכלמ רעשידיי רעד ,"רתסא,, רפס
 -רעּפ ןופ גינעק םעד ,שורושחא ןופ בייוו
 -רעד טרעװו השעמה רוּפיס רעד .עיס

 טרעהעג סָאװ ,"רתסא, רפס ןיא טלייצ

 טרעוװ ןיא "םיבותכ, יד וצ ך"נת ןיא
 םעד טול ,"רתסא תליגמ,, ךיוא ןפורעגנָא
 ךלמ רעד ,שורושחַא טָאה רוּפיס ןקיזָאד
 בייו ַא טַאהעג טשרעוצ ,ידמו סרּפ ןופ

 םיא טלָאװעג טשינ טָאה עכלעוו ,יתשו
 שורושחַא .הדועס ַא וצ ןעמוק וצ ןגלָאפ
 םיצעוי ענייז ןופ הצע רעד ףיוא טָאה

 "רעד ןוא ,ןיגינעק סיוא רַאפ טכַאמעג ריא
 -ידיי סָאד ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא ךָאנ

 ןשוש טָאטשטּפױה רעד ןופ לדיימ עש

 רעכלעוו ,ליחיבא ןופ רעטכָאט יד ,רתסא
 רתסא., ;יכדרמ ןופ רעטעפ רעד ןעוועג זיא
 שורושחא .'הסדה,, ןסייהעג ךיוא טָאה

 רעטעּפש .ןיגינעק סלַא ןעמונעג ריא טָאה
 ייוצ סעשורושחא יו טלייצרעד טרעוו
 ןטיוט טלָאװעג גינעק םעד ןבָאה רעניד

 ןופרעד ןרָאװעג ריואוועג זיא יכדרמ ןוא
 םיא ןוא גינעק םעד ןדלָאמעג טָאה רע ןוא

 -יגמ יד טלייצרעד ךָאנרעד .טעװעטַארעג
 ןמה רש-טּפוה סעשורושחא יװ ,רתסא תל

 "וצ ןדיי עלַא ףיוא ןרָאװעג סעכ ןיא זיא

 םיא וצ ךיז טָאה יכדרמ סָאװ םעד ביל

 -ַאבסױרַא טָאה רע .ןקוב טלָאװעג טשינ
 וצ שינביולרעד יד שורושחַא ייב ןעמוק

 יכדרמ .ידמו סרּפ ןיא ןדיי עלַא ןטיוט
 ןייז טיול ,ןרָאװעג ריואוועג ןופרעד זיא
 ןיא שורושחַא וצ קעװַא רתסא זיא עטיב
 שורושחא ,ןדיי יד ןעװעטַאר וצ ןטעבעג
 טימ ןענמה ןעגנעהפיוא ןסייהעג סטָאה
 ףיוא ןרָאװעג זיא יכדרמ ןוא ,ןוז 10 ענייז

 ןשורושחא ןופ רש-טּפיוה רעד טרָא ןייז
 -ןצסױרַא שינביולרעד יד ןעמוקַאב ןוא
 ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא לעפַאב םעד ןבעג
 קנעדנַא םוצ ,טנייפ ערעייז ןיא ןייז םקונ

 "וּמ בוט-םוי םעד ןעמ טרעייפ םעד ןופ
 -יימ יד ןגעװו ןוא רופיס םעד ןגעוו ,םיר
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 "עז רעקירָאטסיה עטנרעלעג יד ןופ ןעגנונ
 ךיױא עז -- ."םירוּפ,, טרָאװכוז םייב

 ."רתסא תינעת,

 עק ןשילױּפ ןופ עטבילעג) עקרתטא
 עשיליוּפ ערעטלע יד .(שזעימישזַאק גינ
 זַא ,עדנעגעל יד ןלייצרעד רעקירָאטסיה
 רעד שזעימישזַאק גינעק רעשיליוּפ רעד
 רעד ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,רעסיורג
 טָאה טרעדנָאהרָאי ןט14 ןופ טפלעה רעט2

 ןעמָאנ ןטימ עטבילעג עשידיי ַא טַאהעג

 לטעטש ןופ טמַאטשעג טָאה יז .עקרתסא
 ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ואוו .ענשטָאּפָא
 לָאז עדנעגעל רעד טיול .רעדיינש ַא

 שזעימישזַאק ןופ ןריובעג ןבָאה עקרתסא

 ןענעז רעטכעט יד ;ןיז 2 ןוא רעטכעט 2
 ןיז יד ןוא ןביולג ןשידיי םייב ןבילבעג
 ןטסירק סלַא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז

 -ולד רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעטלַא רעד

 טָאה עקרתסא בילוצ זַא ,טביירש שָאג
 טפַאשטניירפ ןזיוועגסױרַא שזעימישזַאק

 ןעמ .טכער ייר ַא ןבעגעג ייז ןוא ןדיי וצ

 תוברוח ענשטָאּפָא ייב טציא ךָאנ טזייוו

 יד יצ -- .עקרתסא ןופ ץַאלַאּפ ַא ןופ

 יז רעדָא ,קיטכיר ןיא עטכישעג עצנאג

 רעווש זיא עדנעגעל ַא יו רעמ טשינ זיא

 ,ןלעטשוצטסעפ

 רָאי ןיא ןריובעג) ףסוי ןשַאטַאּפָא
 ןיא ןריובעג .רעלעטשטפירש 6
 -סיוא ,1707 רָאי ןיא ,(ןליוּפ עוװַאלמ
 1910 רָאי ןיא ;קרָאידוינ ןייק טרעדנַאװעג

 "יצרעד שידיי ףיוא ןביירש ןביוהעגנָא
 -ַאנ ;ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ןיא ןעגנול
 ערעסערג ייר ַא ןבירשעגנָא רע טָאה רעכ
 ,י"בנג"דרעפ ַא ןופ ןַאמָאר,, יװ ןענַאמָאר
 "יצרעד עטרעדנוה ליפ ןוא ,"ורביה.,

 ושָאטַאּפָא טָאה םור ןעסיורג םעד .ןעגנול
 ןשירָאטסיה ווייז ךרוד ןברָאװרעד ךיז
 רעכלעוו ,"רעדלעוו עשיליוּפ ןיא,, ןַאמָאר
 ,שיאערבעה ףיוא ךיוא ןענישרעד זיא

 "וּפ זיא,, ךוב םעד ןיא ."ןילוּפ תורעיב.;

 6 קיטעגָאלַָאּפַא---עקרתסא

 יד ושָאטַאּפָא טרעדליש "רעדלעוו עשיל

 "רָאי ןט19 ןופ ןטימ ןופ הביבס עשידיסח
 טלַאטשעג רעד םורָא ,ןליוּפ ןיא טרעדנוה
 ןוא ,ילעדנעמ 'ר יבר רעקצָאק ןטלַא ןופ

 יבר,, יבר רערעג ןטשרע םעד ,דימלת ןייז

 -צעל יד ןיא .(''ם"ירה ישודיח) "עשטיא
 -מַאז ַא ןבירשעג ושאטאפא טָאה ןרָאי עט
 ,אטעג רעװאשרַאװ ןגעוו גנולייצרעד גנול

 טייצ רעד ןגעוו עיגָאלירט ַא ךיוא ןיא
 אנת םעד ןוא דנַאטשפיוא ַאבכוכ רב ןופ

 .ַאביקע 'ר

 רעד ,טרָאװ שיכירג קיטענַאלַאּפַא
 טרָאװ ןיא ,?ךיז ןגידייטרַאפ,, זיא שטייט

 גנונעכייצאב רעד רעטנוא .טפירש ןוא
 טייטשרַאפ "יקיטעגָאלָאּפַא רעשידיי ןופ
 ןבָאה סָאװ ,רעכיב ןוא םירפס ענעי ןעמ

 "ידיי יד ןקידייטרַאפ וצ ליצ םעד טָאהעג
 טלַא יד ןיא ןיוש .ןדיי ןוא עיגילער עש
 ,עירדנאסקעלַא ןיא ינש תיב ןופ ןטייצ
 -עטשטפירש עשיכירג-שידיי ייר ַא ןבָאה

 ףיוא ןלַאפנָא יד ןגעק קרעוו ןבירשעג רעל |

 ינש תיב ףוס ןופ ,עיגילער רעשידיי רעד

 ףסוי ןופ ךוב סָאד ןטסקיטכיװמַא זיא
 םעד טָאה סָאװ ,"ןָאיּפַא ןגעק,, סויװַאלפ
 "אב ןופ טייקשלַאפ יד ןזייוועצפיוא ליצ

 ןאיּפא טנייפ ןדיי רעד סָאװ ןעגנוקידלוש

 טייצ רעד ןיא .ןדיי ףיוא ןפרָאװעג טָאה
 -פס עשידיי לָאצ יד זיא רעטלַאלטימ ןופ
 -גיא ןשיטעגָאלַאּפַא ןופ רעכיב ןוא םיר

 "עג ,םוטנדיי סָאד ןקידיײטרַאפ וצ ,טלַאה
 יד ואוו ,עינַאּפש ןיא לעיצעּפס ,סיורג ןעוו
 ןריפ וצ ןרָאװעג ןעגנאווצעג ןענעז ןדיי
 ןגעוו םידמושמ ןגעק םיחוכיו עכעלטנפע

 רעד ןופ טייקיטכיר ןוא גנוטיידַאב רעד
 טייצ רעיינ רעד ןיא .עיגילער רעשידיי
 -רַאפ וצ קיטעגָאלָאּפַא עשידיי יד טָאה

 רעייטשרָאפ ןטשרע ריא סלַא ןענעכייצ
 (טרעדנָאהרָאי ןט18 ןיא) ןָאסלדנעמ השמ
 ןבירשעג) "םילשורי, קרעוװו ןייז טימ

 "ערבעה ןיא טצעזרעביא ןוא ,שטייד ףיוא
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 ןענישרעד ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ;(שיא
 -ָאלָאּפַא רעשידיי ןופ רעכיב רעטרעדנוה

 -טולב ןגעק ,םזיטימעסיטנַא ןגעק) קיטעג
 .שילגנע ,שטייד ףיוא (המודכו לובלב

 שירַאגנוא ,שילױּפ ,שיסור ,שיזיוצנארפ

 .ןכַארּפש ערעדנַא ןוא

 ,"םוטנטסירק, עז ןלָאטסַאּפַא

 רעד ,טרָאװ שיכירג ןסּפילַאקַאּפַא
 -יצַאב ןעמ ."ןעגנוקעלּפטנַא, שטייט
 ןיא םירפס ןוא רעכיב ענעי טימרעד טנכ

 ַא ןיא סיורָאפ ןגָאז סָאװ ,םוטרעטלַא
 -עלדליב טימ ןוא םרָאפ רעראברעדנואוו

 יד ןיא .ןכַאז עקיטפנוקוצ ןטלַאטשעג עכ

 ןַארַאפ ןענעז ך"נת ןופ םירפס-םיאיבנ
 -קַארַאכ םעד ךעלטייד ןגָארט סָאװ ,לייט

 ןיא ןרעו סָאװ ,ןסּפילַאקָאּפַא ןופ רעט

 -זח ןעמָאנ ןטימ טנכייצַאב שיאערבעה

 -עג לשמל ױזַא ."תוארמ,, רעדָא "תונוי

 רפס ןופ "ןעגנואעז, יד םעד וצ ןרעה
 ..ערעדנַא לייט ןוא "לאינד,, ,"לאקזחי,
 ןענעז שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ויא
 -ָאּפַא עקיזָאד יד ןופ ליפ ןדיי ייב ןעוועג

 ןבירשַאב ןנָאה סָאװ ,םירפס עשיטּפילַאק

 ןופ סעיזיוו ,םיכאלמ ,למיה ןיא ןעגנואעז

 ןופ ןטייצ ,םיתמה תיחת ,אבה םלוע

 ןרעהעג ייז וצ .םימש תוכלמ רעד ,חישמ
 יו (םינורחא םיבותכ) ןפירקָאּפַא לייט

 -יס,, יד "ךורב רפס,, ,"ךונח רפס,, רעד

 ןענעז סָאװ) ערעדנַא ןוא ,רעכיב-""עליב
 (ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא ןבילברַאפ

 טמַאטשעג ןבָאה ייז ןופ לייט זַא ,ךעלגעמ
 ךיוא ,"םייסיא,, עטקעס רעשידיי רעד ןופ
 ןַארַאפ ןענעז םישרדמ ןוא ארמג רעד ןיא
 רעטקַארַאכ םעד ןגָארט סָאװ ןלעטש ליפ

 ,ןסּפילַאקָאּפַא ןופ

 ."םינורחא םיבותכ,,.עז ןפירקַאּפַא

 וצ ץיזַא ןיא ךיירגינעק ןַאטסינַאנּפַא
 טָאטשטּפױה יד :עידניא ןופ ןופצ-ברעמ
 20 ךרעל טרָאד ןעניואוו סע .לובַאק זיא

 48 ןמוקיּפַא---ןלָאטסַאּפַא

 יז ןטייצ עטלַא רָאג טייז ןדיי טנזיוט
 "יא יד יװ ןָאטעגנָא ןעייג ,שיסרעּפ ןדער
 ַא ןגָארט רָאנ) רעניואוונייא עקירעב

 ּפָא ןטיה ,(ּפָאק ןפיוא ןַאברוט ןצראווש

 ןיא תורשכ ךיוא יו תבש םעד גנערטש

 -גיא עלַא זַא זיא עדנעגעל יד .ןסע

 ןעמַאטש ןַאטסינַאגפַא ןיא רעניואוו
 ןדיי יד .םיטבשה תרשע יד ןופ ּפָא
 סָאװ סָאטעג ערעדנוזַאב ןיא ןעניואוו

 -ןיא ןזיב ןסָאלשעגּפָא טנװָא ןדעי ןרעוו

 ,ירפרעד

 -כוז עז ,םוימיסעּפ ןוא םזימיטּפָא
 ."טכעלש ןוא טוג,, טרָאװ

 -ּפיגע-שיכירג רעשיטימעסיטנַא ןָאיּפַא
 ןטּפיגע ןיא טבעלעג ,רעביירש רעשיט

 -נוהרָאי ןטשרע ןיא ,עירדנַאסקעלַא ןיא

 -נאסקעלַא ןצעה וצ ןפלָאהעגטימ ;טרעד

 -ייז ,רעניואוונייא עשידיי יד ןגעק עירד
 ןוא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא עכעלטפירש ענ
 -ַאב ןופ טנַאקַאב זדנוא ןענעז םוטנדיי

 ןשידיי ןופ "ןָאיּפא ןגעק, ךוב ןטמיר

 "אלפ ףסוי םוטרעטלַא ןיא רעקירָאטסיה

 זַא ןדיי יד טקידלושַאב ןָאיּפא .סויוו

 ןופ ןבירטעגסױרַא ןדיי יד טָאה ןעמ

 ,םיערוצמ ןעוועג ןענעז ייז לייוו ןטּפיגע

 -רַאפ ןדיי זא ,לזייא ןַא וצ ןעניד ןדיי זַא
 ןיא ךירג ַא טוט םוצ רָאי םעדעי ןקיניײּפ
 יד ףיוא טזייו סויווַאלפ .שדקמה:תיב
 .ןעגנוקידלושַאב עלַא יד ןופ טײקשירַאנ

 ט"יק םיחסּפ ןיא הנשמ יד ןֿמוקיֿפַא
 -וקיפַא חסּפה רחא ןיריטפמ ןיא,, טגָאז
 טרָאװ ןופ זיא שטייט רעד סָאװ .יןמ
 רעד ןיא .טשינ ןעמ טסייוו ,!ןמוקיפא,
 ןיוש ןענעז הנשמ רעד וצ םיחסּפ ארמג
 יד ןופ ןעגנורעלקרעד ענעדישרַאפ ןַארַאפ

 ;ןנחוי יבר ןוא לאומש ןוא בר םיארומא
 לייט ,ןטכורפ טניימ ןעמ זַא ,ןגָאז לייט

 ךיוא .ןכַאז ערעדנַא ןוא ןטייקיסיז ןגָאז
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 טשינ ןענעז רעשרָאפ עשידיי ערעיינ יד

 -ַאב רעד ןגעוו ךיז ןשיוװצ קימיטשנייא
 ועל ;"ןמוקיפא , טרָאװ ןופ גנוטייד

 זַא ןעניימ ערעדנא ןוא רעציּפש ,טוהאק

 ךארּפש רעשיכירג רעד ןופ טמַאטש סָאד
 רעד ךָאנ ןעיײרעליּפש,, ןטיײדַאב לָאז ןוא
 ןפורעגנָא טרעו ךעלנייוועג --- ,"הדועס

 סָאװ ,הצמ תיזכ רעטצעל רעד "ןמוקיפַא;

 ףוס םוצ טכַאנ:חסּפ רעד ןיא טסע ןעמ

 טנַאקַאב ךיוא זיא סע .הדועס רעד ןופ

 ,"ןמוקיפא םעד ןענעבנג, וצ גהנמ רעד
 דניזעגזיוה ןופ רעטָאפ רעד טסייה סָאד

 ןרעטנוא רדס ביֹוהנָא ןיא קעװַא טנייל
 ןופ הצמ עבלַאה יד טעב-הבסה ןופ ןשיק

 רעדניק יד ןופ רענייא ןוא ןמוקיפא
 "רעד ךיז טסייה ןוא קעװַא סע !יטעבנג,

 ןקיזָאד םוצ .הנתמ א ןבעג רַאפרעד ךָאנ

 גנוטיידנָא עסיוועג ַא ןַארַאפ זיא גהנמ
 ןיפטוח; ט"ק םיחסּפ ארמג רעד ןיא

 זוקוניתה ליבשב םיחסּפ ילילב תוצמ

 "רדס ןיא הצמ יד טּפַאכ ןעמ) ונשי שלש

 -טנַא טשינ ןלָאז רעדניק יד ידכ טכַאנ
 ןמיס "םהרבא ןגמ,, ןיא .(ןרעוו ןפָאלש

 -ַאב וצ גהנמ רעד טכארבעג טרעוו ק"ת

 ,הלוגס ַא ןמוקיפַא םעד ןטלַאה

 גנונעכיײצַאב יד זיא סָאד סרוקיּפַא
 עקידרעטעּפש ןוא ארמג ,הנשמ רעד ויא

 רעשידי רעד ןיא ךיוא ןוא םירפס
 ּפָא טערט רעכלעוו ,םענייא רַאפ ךארּפש
 ןעמָאנ רעד .ןעגנוביולג עזעיגילער ןופ

 רעשיּפָאזָאליפ רעטלַא רעד ןופ טמַאטש
 יד ,סורוקיּפע ףָאזָאליפ ןשיכירג ןופ הטיש
 עכלעוו ,הטיש עשיאערוקיּפע עקיזָאד
 -ארָאמ עריא ךיוא טַאהעג תמאב סטָאה

 טכעלש רעטעּפש זיא ,תודוסי עשיטע-שיל
 "עג טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ

 -כָאנ שטנעמ םעד טנרעל יז זַא ,ןטלַאה

 "עצ ַא ןריפ ןוא תוואת ענייז עלַא ןבעגוצ

 ןירדהנס ןיא הנשמ רעד ןיא .ןבעל ןזָאל

 ולאו, טגָאזעג טרעוו "קלח., קרּפ ןטצעל

 20 םייהנעּפָא---סרוקיּפַא

 ןיא רמואה אבה םלועל קלח םהל ןיאש
 עקיזָאד יד) ?סרוקיּפאו םימשה ןמ הרות

 יד ,אבה םלוע ןיא קלח ןייק טשינ ןבָאה

 ןוא למיח ןופ הרות ןיא טשינ ןביולג סָאװ

 ןירדהנס ארמג רעד ןיא ;(סרוקיּפַא ןַא
 רענייא ?סרוקיּפַא, ןפורעגנָא טרעוו ט"צ
 רעד ןיא .םימכח ידימלת הזבמ זיא סָאװ

 טגָאזעג טרעוו 'ב קרּפ תובא יקרּפ הנשמ

 ףרַאד ןעמ) י'סרוקיּפאל בישתש המ עדו,
 ןגארפ יד ףיוא ןרעפטנע וצ סָאװ ןסיוו וצ

 ,(סרוקיּפַא ןַא ןופ

 ,(''האנוא,, שיאערבעה ףיוא) ןרַאנֿפָא
 -ראפ ןעמ זא ,טגָאזעג טרעוו שמוח ןיא
 תא שיא ונות לא, ךַאז א סעּפע טפיוק

 רענייא ןרַאנּפָא טשינ ןעמ לָאז ,"ויחא
 ז"י ארקיו ןַארַאפ זיא ךיוא ,ןטייווצ םעד

 טינ לָאז ןעמ ,"ותימע תא שיא ונות אלו;

 -עג טרעוו חיינ אעיצמ אבב ןיא ,ןרַאנּפָא
 -וח ןיא טגָאזעג טרעוו רעבירעד זַא ,טגָאז

 ,ןרַאנּפָא ןופ טָאברַאפ רעד לָאמ ייווצ שמ
 ,"ןוממ תַאנוא ,, טניימ טָאבראפ ןייא לייוו

 -טלעג ןיא םענייק ןרַאנּפָא טינ רָאט ןעמ
 ףיוא זיא טָאברַאפ רעטייווצ רעד ןוא ,ןכַאז

 -רעוו ןיא ןרַאנּפָא טשינ ,''םירבד תאנוא,
 אל,, ליּפשיײיב א וצרעד טיג ארמג יד רעט
 ,"םימד ןיאש העשב חקמה לע ויניע הלתי
 ,הרוחס ַא ןגעוו ךיז ןעגניד טשינ רָאט ןעמ
 טשינ יוו-ייס סע טעװ ןעמ זא ,קידנסיוו
 ןיא .טשינ טלעג ןייק טָאה ןעמ לייוו ,ןפיוק
 טיול ,ןיירא ךיוא טייג "םירבד תַאנוא;,
 ןטייוצ ַא ןקידיײלַאב סָאד ,ארמג רעד

 ןרַאנּפָא זַא ,ךיוא טרָאד טגָאז ארמג יד
 טימ ןרַאנּפָא יו רעגרע זיא ,רעטרעוו טימ
 ןוא ןבעגּפָא ןעמ ןעק טלעג לייוו ,טלעג
 ןעיצקירוצ טשינ ןעמ ןָאק רעטרעוו

 (1136 ןברָאטשעג רֹורד םייהנעּפָא
 ;רעלמַאזםירפס ןוא רבחמ ,לבוקמ ,בר

 ןיא ,1667 רָאי ןיא סמרָאװ ןיא ןריובעג
 -עזעגנָא רעד ןיא בר ןרָאװעג 1702 רָאי
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 ,טייצ רענעי ןיא הלהק רעשידיי רעטסנע
 בר ןרָאװעג רע זיא 1718 רָאי ;גָארּפ ןיא
 -טּפיוה ןטימ ןעמעב ץנַאג רעביא ללוכה
 -עג טייצ-תונבר ןייז ןיא ;גָארּפ ןיא ץיז

 "עמייהעג יד ןגעק ףמַאק ןקרַאטש ַא טריפ

 זיא טמירַאב :יבצ יתבש ןופ רעגנעהנָא
 דוד יבר עכלעוו ,םירפס קעטָאילביב יד
 ךיז טניפעג יז ;טַאהעג טָאה םײהנעּפָא

 קעטָאילביב-אנאילעדָאב רעד ןיא טנייה
 -ָאילביב ןייז ,(דנַאלגנע) דרָאפסקָא ןיא

 רעדנעב 7:000 ייב טַאהעג טָאה קעט
 ךרעל ןוא םירפס עטקורדעג עשיאערבעה
 -עטשַאב טגעלפ דוד יבר .ןדי-בתכ 0
 םיא רַאפ ןלָאז ייז זַא ,סרעקורד ייב ןל

 ףיוא ראילּפמעזקע ןַא רפס ןדעי ןופ ןקורד

 ןייז טימ .טעמרַאּפ רעדָא ריּפַאּפ ןטוג

 -יורג רעד טצונַאב ךיז טָאה קעטָאילביב

 ףלָאװ ףארגָאילביב רעכעלטסירק רעס
 סע .'"אערבעה ַאקעטָאילביב,, ןייז רַאפ

 -ישראפ ריא ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז
 -סעב רעד עכלעוו ןופ ןגָאלַאטַאק ענעד

 גרובמאה) "דוד תלהק, רעד זיא רעט

6, 

 -ץנַאניפ רעשידיי סיז רעמייהנעּפַא
 -ריוו םוטנטשריפ ןשטייד ןיא רעטסינימ
 -לעוו ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא גרעבמעט

 ןשיגארט ַא טימ טקידנעעג טָאה רעכ
 זיא רעמײהנעּפָא (ףסוי ךיוא) סיז .טיוט

 ךרעל גרעבלדייה ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 רע טָאה 1732 רָאי ןיא .1690 רָאי םעד
 -קעלַא לראק טשריפ ןטימ טנעקַאב ךיז

 טָאה רעכלעוו ,גרעבמעטריוו ןופ רעדנאט
 -ץנַאניפ ןשיטקַאפ ןייז רַאפ טכַאמעג םיא
 טשריפ רעד סָאװ םעד בילוצ ,רעטסינימ

 טָאה ,טלעג רעמ ץלַא טרעדָאפעג טָאה
 יד ףיוא ןגײלפױרַא טזומעג רעמײהנעּפָא

 ןריפנייא .ןרעייטש רעמ ץלַא רעניואוונייא
 עצנַאג ןייז טָאה קלָאפ סָאד .ןלָאּפָאנָאמ
 רָאנ טשריפ ןגעק טשינ טדנעוװעג האנש
 טָאה םעד ץוחַא ,רעמײהנעּפָא סיז ןדיי ןגעק

 "קול סיֹורג טיִמ טריפעג ךיז רֶעמייֵהְנֶעַּפָא

 552 םירפא---רעמיײהנעּפָא

 -עג ,ןצַאלַאּפ עכייר ןיא טניואוועג ,סוס
 םגה ,ןבעל סוסקול-שידנעוושרַאפ ַא טריפ
 -עג םיא טָאה עילימַאפ עמורפ  ןייז

 סָאד זַא ,ןזיוועגנָא ןוא רַאפרעד טפארטש
 ףוס רעד .עיגילער רעשידיי רעד ןגעק זיא
 -עג זיא טשריפ רעד ןעוו זַא ,ןעוועג זיא

 -ןעּפָא ןעמ טָאה 1727 רָאי ןיא ןברָאטש
 םיא רעביא טכַאמעג ,טריטסערַא ןעמייה
 טוט םוצ טלייטרוארַאפ ןוא טכירעג ַא
 -עגפיוא םיא טָאה ןעמ .ןעגנעה ךרוד
 ןגעוו ,1728 רַאורבעפ ןט4 םעד ןעגנָאה

 -נעּפָא סיז ןופ עטכישעג רעשיגארט רעד

 "רעד יד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רעמייה
 ןַאמעל .רד ןופ שטייד ףיוא ןעגנולייצ
 ךיוא טצעזרעביא) ?רעמײהנעּפָא איסיז,

 "ראו ,2םשה שודיק ףיוא , שידיי ףיוא

 רעגנאווטכיופ ָאעל ןופ ןוא ,(1922 עש

 | ."סיז דיי,

 סָאװ ,טבש ןשידיי ןופ ןעמָאנ םירפא
 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה
 ןט-1 ןופ טייצ רעד ןיא עטכישעג רעשידיי
 א"מ תישארב שמוה ןיא .שדקמה תיב
 ןופ ןוז רעד ,ףסוי זַא ,טלייצרעד טרעוו

 -לע םעד ,ןיז 2 ןריובעג טָאה ,וניבא בקעי
 השנמ ןבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ןרעט

 םיהלא ינרפה יכ,, םירפא ןרעגנוי םעד ןוא

 -עג ךימ טָאה טָאג לייוו) "יינע ץראב

 ןיא ,ןיּפ ןיימ ןופ דנאל ןיא טרעמ

 ןיא טגָאזעג טרעװ ח'מ תישארב שמוח
 -נמו םירפא,, זַא וניבא בקעי ןופ ןעמָאנ
 סָאד ,יל ויהי ןועמשכו ןבוארכ הש
 ןענעז השנמ ןוא םירפא שטָאכ זַא ,טסייה
 ןגעוװטסעדנופ ,רעדניק סבקעי טשינ
 "אב ַא יו טנכערַאפ ייז ןופ רעדעי טרעוו
 ןוא ןבואר יװ טקנוּפ ,טבש רערעדנוז
 שמוח ןיא לטיּפַאק ןבלעז ןיא .ןועמש
 ,בקעי ןופ ןעמָאנ ןיא טגָאזעג ךיוא טרעוו
 ןופ רעגניי ןעוועג זיא םירפא םגה זַא

 -ַאפ םירפא ףרַאד ןגעווסעדנופ ,השנמ

 טָאה בקעי ןוא ,רעסערג סלַא ןרעוו טנכער

 היהי וערזו, םירפא ןגעוו טגָאזעג תואיבנ
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 לופ ןייז ןלעו רעדניק ענייז) םייונה אלמ

 -ידיי רעטלַא רעד ןיא -- ,(רעקלעפ טימ
 םירפא טבש רעד טָאה עטכישעג רעש

 ןופ םיטבש ערעדנַא ייר ַא טימ טריפעגנָא

 וצ טפמעקעג ליפ טָאה ןוא קלָאפ ןשידיי

 -ידיי רעד ןיוש ,טפאשרעה יד ןטלַאהרעד

 ןב עשוהי ,ונבר השמ ךָאנ רעױיפ רעש

 ןייק ןדיי יד טריפעגניירַא טָאה סָאװ ,ןונ

 םירפא טבש ןופ ןעוועג זיא ,לארשי-ץרא

 'ט םיטפוש ןיא ךָאנרעד .(ג"י רבדמב)

 םירפא טבש ןופ ףמַאק םעד ןעמ טעז

 טפוש ןופ טיוט ןכָאנ השנמ טבש ןגעק

 טפאשרעה יד ןעמענרַאפ וצ ידכ ןועדג

 ןעוועג זיא סָאװ ,םכש ןיא ךלמיבא ךרוד
 רעד ןעוו .םירפא ןופ טָאטשטּפיױה יד

 -יא טָאה השנמ טבש ןופ חתפי טפוש

 "רעד טרעוו ,טפאשרעה יד ןעמָאנעגרעב

 טָאה םירפא זַא ,ב"י םיטפוש ןיא טלייצ

 טרָאד :המחלמ ַא םיא ןגעק ןבױהעגנָא

 -רעד טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו

 ךרוד םירפא ןופ רעניואוונייא יד טנעק

 ַא טדערעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ םעד

 טָאטשנַא ןוא ,"ךמס,/ ַא יו '!ןיש,,
 ,"תלובס,, טגָאזעג ייז ןבָאה 'יתלובש.,
 דוד ךרוד הדוהי טבש רעד ןגעוו רעטעּפש
 ןעמונרַאפ טָאה ךלמה המלש ןוא ךלמה

 ,קלָאפ ןצנַאג םעד רעביא טפאשרעה יד

 -עגרָאפ ךלמה המלש ןופ טיוט ןכָאנ זיא

 ןב םעברי ןופ דנַאטשפיוא רעד ןעמוק

 סָאד ,(א"י 'א םיכלמ) "יתרפא,, טבנ

 -ּפָא טָאה רע ןוא ,םירפא טבש ןופ טסייה
 -ןופצ ןוא לייטלטימ ןצנַאג םעד ןסירעג

 ,"םיטבש 10, יד ,לארשי-ץרא ןופ לייט

 ןיא םירפא ןופ הכולמ יד טעדנירגעג ןוא

 'א םיכלמ רפס טלייצרעד סע יו ,םכש

 רע ןוא "םירפא רחב םכש ןביו, ב"י
 (םירפא גרַאב ןיא םכש טיובעג טָאה

 ,הדוהי וצ ץאזנגעק רעד ןעוועג זיא םירפא

 ,םירפא תוכלמ םעד ןופ ןברוח םעד ךָאנ

 ןבָאה סָאװ ,םיאיבנ ןענופעג ךיז ןבָאה

 554 עקירפַא

 ךָאנ טעװ םירפא תוכלמ יד זַא טפָאהעג

 -תואיבנ ַאזַא .עלָאר-ץנַאלג ריא ןליּפש

 א"ל הימרי ןיא ךיז טניפעג לטיּפַאק

 ןימ זיא םירפא) "?אוה ירוכב םירפא,

 "םירפא יל ריקי ןבה., ןוא ,(ןוז רעטסטלע

 ןוא (םירפא זיא ןוז רעטסרעייט ןיימ)

 "חר םיא ףיוא לעװ ךיא) "ונמחרא םחר,
 ."םינורמוש,, ,יילארשי" עז --- .(ןבָאה תונמ

 סָאװ ,לייט-טלעוו ןופ ןעמָאנ עקירּפַא

 -ידנעלטימ םעד ךרוד טלגנירעגמורַא זיא

 ןשיטנַאלטַא םעד ,םי טיור םעד ,םי ןש

 ןדי ןעו .ןַאעקָא ןשידניא ןוא ןאעקָא
 ןיא ןזיווַאב לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןבָאה

 שמוח ןיא .ןגָאז וצ רעווש זיא ,עקירפַא

 רוּפיס רעטנַאקַאב רעד טלייצרעד טרעוו

 יד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי יד ױזַא יו

 סָאד ןענעז ,בקעי ןוא םהרבא .,תובא

 -ּפיגע) םירצמ ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע

 -גדעי .עקירפַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ (ןט

 ןטשרע ןופ ףוס םוצ זַא ,רעכיז זיא סלַאפ

 ןיא ןדיי טניואועג ןבָאה שדקמה תיב

 א ןעוועג טרָאד זיא ךָאנרעד ןוא םירצמ

 רעד ןיא .("בעי, ןיא) עינָאלָאק עשידיי
 םעד ךָאנ ,שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ

 ןוא ןודקומ רעדנַאסקעלַא ןופ גיז ןסיורג

 ןיא עירדנַאסקעלַא ןופ גנודנירג רעד

 -רַאפ בושי רעשידיי רעד ךיז טָאה ןטּפיגע
 יד ףיוא ךיוא טײרּפשרַאפ ןוא טרעסערג

 -רַאק ןוא עקיַאנעריק רעדנעל עגידתונכש

 לייט ַא זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .ַאגַאט

 ךיוא ןעגנורדעגניירַא טלָאמעד ןבָאה ןדיי

 -עבַא) שוכ דנאל ןיא עקירפַא-חרזמ ןיא
 -ציא יד ןעמַאטש ןלָאז ייז ןופ ןוא (עיניס

 -עז רעטלַאלטימ ןיא .?ןשַאלַאפ, עקיט

 ןיא םיבושי עשידיי עסיורג ןעוועג ןענ
 "ָארַאמ ,טסייה סָאד ,עקירפַא-ןופצ ץנַאג
 -ּפיגע ןוא ילָאּפירט סינוט ,רישזלַא ,ָאק

 ןדיי ןבָאה טייצ רערעיינ רעד ןיא ,ןט

 -פַא"םורד ןיא ןצעזַאב ןעמונעג ךיוא ךיז

 -עזעגנָא ןַא טציא ןדליב ייז ואוו ,עקיר
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 ןעמונעגנָא זיא סע .בושי ןשידיי םענע

 טפערטַאב עקירפַא ןיא ןדיי לָאצ יד זַא

 -ירפַא ןעמָאנ רעד -- .טנזיוט 450 ךרעל

 ןוא ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו עק

 ןירדחנס ,א"ל תבש) טפָא רהעז שרדמ

 -רַאפ ןענעז םיטבשה תרשע יד זַא ,ד"צ

 יָאּפַאר .(עקירפַא ןייק ןרָאװעג ןבירט
 הרעשה יד טגָאז "ןילמ ךרע,, ןיא טרָאּפ

 -ערבעה ןופ זיא עקירפַא ןעמָאנ רעד זַא

 גנוטיידַאב יד טָאה סָאװ ?"רפא,, ןשיא
 ,זָארג טימ ןסקאוואב דנַאל ןדנעיצ-טייוו ןופ

 ."הלבק,, צז תוליצא
 1640 -- 1590 לאירוא אטסאקא
 רעשידיי רעד ןגעק רעפמעק ןוא ףָאזָאליפ

 -עג זיא אטסָאקַא ,עיצידארט רעזעיגילער

 ןרעטלע ייב לאגוטרָאּפ ןיא ןרָאװעג ןריוב

 עשילױטַאק ַא ןעמוקאב טָאה רע ,םיסונא

 טָאה טלייצרעד אטסָאקַא יוװ ,גנואיצרעד

 עיטַאּפמיס טקעוװרעד ךיז ןיײלַא םיא ןיא

 -ילער רעשידיי רעטגלָאפרַאפ רעד וצ

 -רעל ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה רע ;עיג

 -ַאגלואו רעשינײטַאל רעד ןיא ך"נת ןענ

 ןעמוקעג זיא רע ןוא ,גנוצעזרעביא ַאט

 השמ תרות יד זַא גנוגייצרעביא רעד וצ

 טָאה רע ןוא ,עיגילער עקיטכיר יד זיא

 ריפ ןוא רעטומ ןייז טדערעגוצ רעבירעד

 -עג טשינ ןיוש טָאה רעטָאפ ןייז רעדירב

 םאדרעטסמַא ןייק ןפילטנַא וצ (טבעל

 טימ אטסָאקַא .ןייז וצ רייגמ ךיז ןוא

 -וקעגנָא ןענעז רעטומ ןוא רעדירב ענייז

 ָאד ;1618 רָאי ןיא םאדרעטסמַא ןייק ןעמ
 קיטייצכיילג .ןעוועג רייגמ ךיז ייז ןבָאה
 עזעיגילער ענייז ןעוועג ךישממ רע טָאה

 -רָאפ אטסָאקַא טימ זיא ָאד .,ןעגנושרָאפ

 טָאה רע .גנוריסַאּפ עשיגארט ַא ןעמוקעג

 טלעטשעגרָאפ טַאהעג ךיז לאגוטרָאּפ ןיא

 םוש ןָא השמ תרות יד סלַא םוטנדיי סָאד

 םאדרעטסמא ןיא רעבָא ,הּפ לעבש הרות

 ריא ןיא םוטנדיי סָאד ןעזרעד רע טָאה

 ןוא םיניד יד טימ ,עיצידארט רעצנַאג

 56 ָאטסַאקַא--תוליצַא

 זיא אטסָאקַא .םישוריּפ ןוא תוכלה

 רעשידי רעד ןגעק ןפָא ןטערטעגסױרַא

 םינבר יד יװ םעדכָאנ ןוא ,עיצידארט

 רָאי ןיא) םרח ןיא טגיילעג םיא ןבָאה

 -רַאפ רעמ ךָאנ עטסָאקַא טָאה 8

 ןביױהעגנָא טָאה רע .ףמַאק ןייז טסרַאש

 תרות ןיא זַא ,ךעלטנפע ןרעלקרעד וצ

 םלוע ןגעוו ןַארַאפ טשינרָאג זיא השמ

 -כעלברעטשמוא) שפנה תראשה ןוא אבה

 טרעלקרעד טָאה רע .(המשנ ןופ טייק

 ,ךוב ַא םעד ןגעוו ןבעגסױרַא טעװ רע זַא

 -קָאד רעד ןטערטעגסױרַא זיא םעד ןגעק

 ףיוא ךוב ַא טימ אווליס עד לאומש רָאט

 (גנולדנאהּפָא) ?ָאדַאטארט, שינַאּפש

 -ּפָא ,המשנ ןופ טייקכעלברעטשמוא ןגעוו
 -געק ןסיוועג ַא ןופ תונעט יד ןפראוועצ

 ןרָאװעג טקורדעג זיא ךוב סָאד ."רענ
 עד ןופ ךוב םעד ןגעק .1624 רָאי ןיא

 ַא טקורדעגּפָא אטסָאקַא טָאה איווליס

 "ןעמַאזקע,, שינַאּפש ףיוא ךיוא ךובי-ןגעק

 "נָא ךיז ןבָאה טלָאמעד .(גנושרָאפסיוא)

 ,אטסָאקַא ןגעק תופידר עסיורג ןביוהעג

 ,אטסָאקא טָאה םרח ןיא ןייז רָאי 15 ךָאנ

 ןרָאװעג זיא טייקמאזנייארַאפ יד ןעמעוו

 יד וצ טדנעװעג ךיז ,ךעלגערטרעדמוא

 -רח טָאה רע זַא ,םאדרעטסמַא ןיא םינבר
 עשיסרוקיּפַא ענייז קירוצ טפור ןוא הט

 -עגנָא הבושת ןייז טָאה ןעמ .,ןעגנוניימ

 םעד ןעמונעגּפורַא םיא ןופ ןוא ןעמונ

 ,אטסָאקַא רעבָא 1633 רָאי ןיא) םרח

 טָאה ,טסייג-ירפ רעטרעטיברַאפ רעד

 ןטײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא רעדיו לענש

 -יוװ םיא טָאה ןעמ .ןעגנוניימ עגיניזיירפ
 רע זיא ױזַא ןוא ,םרח ןיא טגיילעג רעד

 -רעד .רָאי 7 טרעדנוזעגּפָא ןעוועג רעדיוו

 "יוו (1640 רָאי ןיא) אטסָאקַא טָאה ךָאנ

 ןוא ,הטרח טָאה רע זַא ,טרעלקרעד רעד
 וצ ךעלטנפע ןעגנואווצעג םיא טָאה ןעמ

 39 םיא ןגָאלשעג ןוא לוש ןיא יודיוו ןגָאז

 ןעמונעגּפָארַא םורַא יױזַא ןוא ,"תוקלמ,,
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 ףיוא טָאה דנַאש עקיזָאד יד .םרח םעד

 -ניא ןטספיט םעד טכַאמעג ןעטסָאקַא

 יד) 1640 לירּפַא טאנָאמ ןיא ןוא ,קורד

 ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,1647 עטַאד

 -שי רצוא ,, ןיא טכארבעג ךיוא טרעוו ןוא

 ןרָאװעג ןזיואב ץערג ךרוד זיא "לאר

 טסבלעז ךיז רע טָאה (קיטכיר טשינ סלַא

 זיא ןעמ ןעװ .טיֹוט םוצ ןסָאשרעד

 טָאה רעמיצ ןיא םיא וצ ןעמוקעגניײרַא

 ףיוא ןבירשעג שיט ףיוא ןענופעג ןעמ

 "ָאנ ןטימ עיפארגָאיבָאטױא ןייז ןײטַאל

 ַא) "עטיו ענַאמוה ראלּפמעזקע, ןעמ

 -לעוו ןיא ,(ןבעל-ןשטנעמ ַא ןופ ליּפשייב

 -ַארט ןייז ןגעוו טלייצרעד אטסָאקא רעכ

 אטסָאקַא ןגעוו -- .ןפמעק ןֹוא ןבעל שיג

 טשינ ןרָאװעג ןבירשעג ליפ רעייז זיא

 רָאנ ןעגנולדנאהּפָא עכעלטפַאשנסיװ רָאנ

 -ַאב סרעדנוזאב ןוא ,ןעגנולייצרעד ךיוא

 רעשטייד רעד סָאװ עמארד יד ןיא טמיר

 -עג טָאה ווָאקצוג לרַאק רעלעטשטפירש

 "ירוא,, ןעמָאנ ןטימ 1847 רָאי ןיא ןבירש

 יד ןעװעג זיא טלָאמעד .,?אטסָאקַא לא

 "ייא ןיא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןופ עכָאּפע

 ,דלעה ןייז ןיא טָאה ווָאקצוג ןוא ,עּפָאר

 "יירפ םעד טריציפינָאזרעּפ ,אטסָאקַא

 "נָאק ןוא עיצקַאער ןגעק ףמַאק-סטייה

 טצעזרעביא זיא עמארד יד .םזיטאוורעס

 -ערבעה ףיוא) ןכארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג

 שידיי ףױא ,ןיבור המלש .רד ןופ שיא

 טנַאקַאב .(1885 סעדָא ןיא רענרעל ןופ

 ןייז ןיא אטסָאקַא סליווגנאז ךיוא זיא

 .?ָאטעג ןופ רעמיורט,

 רעשיאעמַארַא רעד ןיא טויּפ ;רומדקַא

 "ותה תאירק רַאפ טגָאזעג טרעוװ ,ךארּפש

 טויּפ ןיא .תועובש גָאט ןטשרע םעד הר

 ,טָאג ןופ טייקסיורג יד טרעדלישעג טרעוו

 -לַאהרעד ייז סָאװ ןדיי יד ןופ חבש רעד

 ןלעוו ראפרעד ןוא הנומא רעד ייב ךיז ןט
 קוסּפ רעדעי .אבה םלוע וצ ןייז הכוז יז
 ןבַאטשכוב יד טימ ךיז טקידנע טויּפ ןופ
 יוװ) טָאה טויּפ םעד טסַאפרַאפ "את,

 558 עיבַארַא--תומדקא

 ןופ תויתוא-בױהנָא יד ןופ ןעז וצ זיא סע

 ןוא ץניימ ןופ ןזח רעד (םיקוסּפ לייט

 ריאמ יבר 1060 רָאי םעד ךרעל סמראוו

 "רעד טרעוװ סע ןכלעוו ןגעוו ,קחצי יברב

 ַא ךרוד זיא רע זַא ,עדנעגעל יד טלייצ

 יד וצ ןויטבמס ךייט םעד רעבירַא סנ

 ךיז רע טָאה טרָאד ןוא םיטבשה תרשע

 יד ןיא .תומדקא םעד טנרעלעגסיוא

 תומדקַא רעד זיא םירוזחמ עשידרפס

 -עפס ַא ןַארַאפ זיא תומדקַא םוצ .ָאטשינ

 .עידָאלעמ עלעיצ

 טפור ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ עיֿבַארַא

 "יירב ןוא עסיורג סָאד ךעלנייוועג ןָא ןעמ

 םורד ןוא חרזמ וצ ךיז טיצ סָאװ דנַאל עט

 טמענרַאפ ןוא עיזַא זיא לארשי-ץרא ןופ

 -גנעל לזניאבלַאה ןשיבַארַא ןצנַאג םעד

 רעד ןיא ףיט ןוא ,םי ןטיור םעד סיוא

 -עכער לייט .עימַאטָאּפָאסעמ זיב רבדמ

 .עיבַארַא סלַא ךיוא עימַאטָאּפָאסעמ ןענ

 סָאד טשינ טָאה ןצינערג עטמיטשַאב ןייק

 עטסטלע יד ןופ זיא סָאװ ,דנאל עקיזָאד

 "רעה רעד ןיא טלייטעצ ןעוועג ןָא ןטייצ

 ךיוא .םיטבש ענעדישרַאפ ךרוד ןפַאש

 "נייא לפיוו ,וליּפַא רָאלק טשינ זיא טנייה

 -עגנַא טרעוו סע ;טָאה עיבַארַא רעניואוו

 "ימ 20 זיב ןאילימ 12 ןופ לָאצ יד ןבעג

 ןױוש טרעװ עיבַארַא דנַאל סָאד .ןָאיל

 ,ברע ןעמָאנ ןטימ ך"נת ןיא טנַאמרעד

 לכ תאו ,ה"כ הימרי ןיא ןעניפעג רימ ןוא

 יד ןוא) "רבדמב םינכושה -- ברע יכלמ

 ןעניואוו סָאװ עיבַארַא ןופ םיכלמ עלַא

 רעד ןיא רעטעּפש ךיוא .,רבדמ רעד ןיא

 ליפ רעייז (ברע) עיבַארַא טרעוו ארמג

 ןישודיק ,א"ע תומבי) טנָאמרעד לָאמ

 ןדיי יד ןגעוו .(רעטרע ערעדנַא ןוא ב"ל

 רעטרעווכוז יד ייב רימ ןבעג עיכַארַא ןיא

 .רעדנעל עשיבַארַא ערעדנוזַאב יד ןופ

 ??עימַאטָאּפָאסעמ, ,"מית, לשמל  יװ

 םיטבש עשידיי ענעדישרַאפ יד ןגעוו

 ןגעװ סעדנעגעל יד ןוא עיבַארַא ןיא
 תרשע יד ןופ עדנעמַאטשּפָא יד סלַא ייז
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 טרָאװכוז םייב ןבעג רימ ןלעװ םיטבשה

 ."םיטבשה תרשע;

 ןרעװ ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ רע בַארַא
 ןשטנעמ עלַא יד ןפורעגנָא ךעלנייוועג

 -יימ ,ךַארּפש רעשיבַארַא יד ןדער סָאװ

 -עג ןעניואוואב ןוא ,רענַאדעמכַאמ סנטס

 סָאװ ,רעדנעל חטש ןצנַאג םעד ךעלנייוו

 "עמ ךרוד ,עיזַא ןיא עיריס ןופ ךיז ןעיצ

 ןדריה רבע ,לארשי-ץרא .,עימַאטָאּפָאט

 -פַא ןופ גערב-ןופצ ,לזניאבלַאה ןשיבַארַא
 ,ךיזלַא ,סינוט ,סילָאּפירט ,םירצמ ,עקיר

 ןופ ןעײטשַאב רעבַארַא יד .ָאקָארַאמ
 ןלייט עכלעוו ,םיטבש ןּפורג ענעדישראפ

 -ַאב-טּפיוה ערעייז טיול ךיוא רעדיוװ ךיז

 יד ייב ןּפורג-טּפיוה יד .ןעגנוקיטפעש

 סָאד ,"רעניאודעב,; (1 ףענעז רעבַארַא

 ףיוא טשינ ןעניואוו סָאװ ,רעבַארַא ןסייה

 טימ ןעמאזוצ ןרעדנַאוװ רָאנ ,טרָא ןייא

 ןטלעצעג ןיא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 עקיזָאד יד ;לעפ-ןסּפעש עצרַאװש ןופ
 ך"נת ןיא ןסייהעג ןבָאה רעניאודעב

 "ישה ריש ןיא ןעניפעג רימ ןוא ,"רדק.

 "ףדק ילהאכ -- ינא הרוחש, "א םיר

 ןופ ןטלעצעג יד יװ --- ץרַאװש ןיב ךיא)

 -עדָאה ןופ ןבעל רעניאודעב יד .(רדק

 ןוא ,ןעלמעק ,ןגיצ ןטסײמַא ,תומהב ןעוו

 רַאפ עשַאּפ ןעניפעג וצ ידכ ןרעדנַאװ ייז

 ַא טנייה ךָאנ ןריפ ייז .תומהב ערעייז

 "עג זיא סָאװ ,ןבעל ךאפנייא ,וויטימירּפ

 -נערַאפמוא יו טעמכ סנטצעל זיב ןבילב
 -ַאלעפ, (2 .ןרָאי רעטנזיוט טייז טרעד
 ערעייז סָאװ ,רעבַארַא ןענעז סָאד ,"ןכ
 "עב םעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה סעדייז
 ךיז ןבָאה ןוא ןבעל-רעדנאוו ןשיניאוד
 ןבעל ַא ןריפ ייז ,דנַאל ףיוא טצעזַאב
 -ָאטש , (3 .טרָא-ןיואוו ןקידנעטש ַא ףיוא
 ןופ ןעײטשַאב סָאװ ,?רעבַארַא עשיט
 "עג ןופ רַאגָאז ,םירתוס ,תוכאלמ-ילעב
 -ױטקָאד ,עטמַאַאב) סעיסעפארּפ עטעדליב
 -טפירש ,ןטסילַאנרושז ,ןרענישזניא ,םיר
 סָאד "סידנעפע, (4 .(המודכו רעלעטש
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 ,סַאלק -"לדַא; רעשיבַארַא רעד ןענעז

 עסיורג ךעלדנייוועג ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ

 -יורג א ,ךייר ןענעז ,רעזייה ,רעטיג-דנאל

 -יאעּפָארײא טגָאמרַאפ ייז ןופ לייט רעס

 ןייא ךיז ןלייט םעד ץוחַא .גנודליב עש

 ןיא ,םיטבש ענעדישרַאפ ןיא רעבַארַא יד

 "ןבייש,, יד ןעייטש טבש ןדעי ןופ ץיּפש

 -ירעהעגנָאםיטבש עקיזָאד סָאד רעבָא

 -עּפס ,רעכַאװש רדסכ טרעוו ליפעג-טייק

 -ער יד ,רעבַארַא עשיטָאטש יד ייב לעיצ
 -כַאמ יד ןטסײמַא זיא רעבַארַא ןופ עיגיל

 -יילק רעייז ַא ןַארַאפ זיא סע :עשינַאדעמ
 עיריס ןיא לעיצעּפס) רעבַארַא לָאצ ענ
 ןטסירק ןענעז עכלעוו (לארשי-ץרא ןוא

 יד ןופ םיגהנמ עזעיגילער יד ןגעוו

 "עז רעבַארַא יד ."דעמכַאמ,, עז רעבַארַא

 וצ ןרעהעג ייז טסייה סָאד ,ןטימעס ןענ

 רעד טיול רעכלעוו ןופ ,"םש. עסאר רעד

 .ןדיי יד ךיוא ּפָא ןעמַאטש סע עיצידַארט

 -ַארַא יד ּפָא ןעמַאטש עדנעגעל רעד טיול

 םהרבא ןופ ןוז םעד ,לאעמשי ןופ רעב

 רעזעיגילער רעייז ןיא ןבָאה ייז .וניבא

 -ניימעג ךס א עיצידַארט רעשירָאטסיה ןוא

 ,קלָאפ ןשידיי םעד טימ סעדנעגעל עמַאז

 רעד וצ טרעהעג ךארּפש רעשיכַארַא יד

 ןכארּפש עשיטימעס יד ןופ עּפורג-םורד
 ןטנעמעלע עקידתופתושב ךס ַא טָאה ןוא
 אעמַארַא ןוא רעשיאערבעה רעד טימ
 טָאה ךַארּפש עשיבַארַא יד .ןכארּפש רעש
 "רָאפ רעד רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ַא ךיוא
 !ךארּפש רעשיאערבעה:-טלַא רעד ןופ גנוש
 "ידיי רעד ןזיווַאב סנטצעל טָאה סע יו
 ןילעי דוד םילשורי ןופ רטטנרעלעג רעש
 ןיא לעיצעּפס ,ך"נת ןיא ךיז ןעניפעג
 ןעמַאטש סָאװ רעטרעוו ליפ ,בויא רפס
 ,ךארּפש רעשיבַארַא רעד ןופ טקעריד
 "עז ןכארּפש עשיאעּפָאריײא יד ןיא ךיוא
 שיבַארַא ןופ רעטרעוו ןעמוקעגניירַא ןענ
 עכעלטפַאשנסיו עלַא יד לעיצעפס ןוא
 לא טימ ןָא ךיז ןביוה סָאװ ןענימרעט
 ןיא .(המודכו ?עימעכלַא , ,"ארבעגלַא;,)
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 ןדיי ךיוא ןבָאה ךארּפש רעשיבַארַא רעד

 זיא סָאד .רוטארעטיל עסיורג ַא ןפַאשעג

 ,רעטלַאלטימ ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג

 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןזיב ןט8 םעד טניז

 קנַאד ַא טָאה ךארּפש רעשיבַארַא יד ןעוו

 -ינאדעמכַאמ רעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד

 רעביא טיירּפשרַאפ ךיז עיגילער רעש

 עקירפַא-ךופצ ,לארשי-ץרא ,עיריס ,לבב

 ךארּפש רעד ןיא זיא סע ןוא ,עינַאּפש ןוא
 -גסיוו ןוא רוטלוק עסיורג ַא ןענַאטשטנא

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי יד ךיוא .טפַאש

 ןפאשעג ןבָאה ייז ןוא ,שיבַארַא ןדער וצ

 סָאװ ,םירפס עקיטכיוו ליפ שיבַארַא ןיא

 ןיא טרָא ןטסנעעזעגנָא םעד ןעמענראפ

 םירפס עטסרעמ יד ןענעז ױזַא ;םוטנדיי

 ,טלַאהניא ןשיפָאזָאליפ ןופ לעיצעפס

 בר ןופ ,םירפס עשידמול ךיוא רעבָא
 ,יולה הדוהי יבר ,ייחב ונבר ,ןואג הידעס

 ,ליפ ןוא ם"במר ,ארזע ןבא השמ יבר
 ףיױא ןראוועג ןבירשעג ערעדנַא ליפ

 ןעמ טָאה רעטעּפש טשרע ןוא ,שיכַארַא

 -אה) שיאערבעה ךיוא טצעזרעביא ייז
 "זוכ,, ,'תובבלה תבוח,, ,'תועדהו תונומ |

 תוינשמה שוריּפ ,םיכובנ הרומ,, ,"'יר

 "ערבעה יד .(ערעדנַא ליפ ןוא י'ם'במרהל

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ עיזעָאּפ עשיא

 יבר ,יולה הדוהי יבר) טייצ רענעי ןיא
 -עדנַא ןוא ארזע ןבא ,לוריבג ןבא המלש

 -גייא םעד רעטנוא ןעוועג ךיוא זיא ,(ער
 רעשיבַארַא רענײמעגלַא רעד ןופ סולפ
 זיא עיפָאזָאליפ עשידיי יד ;רוטארעטיל
 ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג זיא טייצ רענעי
 "עי ןיא ןפָאזָאליפ עשיבַארַא עסיורג יד

 (דשר ןבא) סעָארעװא ןופ ,טייצ רענ
 יד .ערעדנַא ןוא (הנס ןבא) ָאנעציװַא
 "עג טנייה ךיוא טרעוו ךארּפש עשינַארַא
 "עפס ,ןדיי לָאצ רעסיורג ַא ךרוד טדער

 -גאב ,אקָארַאמ ,רישזלַא ,ןמית ןיא לעיצ
 ;רעדנעל עשיבַארַא ערעדנַא ןוא דאד

 ןוא לארשי:ץרא ןיא רעבַארַא יד ןגעוו
 יד ךיוא יו םזינויצ םוצ גנואיצַאב רעייז

 262 ךָארּפש עשיאעמַארַא

 -רעבַארַא; רעד ןגעוװ ןעגנוניימ עשידיי

 ."לארשי-ץרא, עז 'יעגַארפ

 -עמַארַא יד ךַארּפש עשיאעמַארא
 טימ ןרָאװעג טדערעג זיא ךַארּפש עשיא
 םעד ףיוא קירוצ רָאי טנזיוט ןבלַאהטירד

 ןופצ וצ עיזַא ןיא רעדנעל חטש ןצנַאג

 ,עיריס ץנַאג רעביא לארשי-ץרא ןופ
 יעינעמרַא ןוא עיסרעּפ זיב עיזַא-ןיילק

 עטכישעג רוטלוק רעשידי רעד ןיא

 רעייז ַא ךַארּפש עשיאעמַארַא יד טליּפש

 ריא בילוצ רָאנ טשינ עלָאר עדנטיײדַאב
 ךיוא רָאנ ,שיאערבעה טימ טייקכעלנע

 "ידיי ןופ ןלייט עסיורג סָאװ ,םעד בילוצ

 רָאי טרעדנוה 15712 ייב ןבָאה קלָאפ ןש

 ןפאשעג ךיוא ןוא שיאעמַארַא טדערעג

 רעקיזָאד רעד ויא םירפס עקיטכיוו

 -יפעג א"ל תישארב שמוח ןיא .ךארּפש

 -רעוו עשיאעמַארַא עטשרע יד רימ ןענ

 ןופ ןלייט עסיורג .'"אתודהש רגי, רעט

 ,לאינד ,םירפט-ך"נת עקידרעטעּפש יד

 ןוא ,שיאעמַארַא ןיא ןבירשעג ןענעז ארזע
 יד ןיא ןיוש זַא ןעז וצ רָאלק זיא סע

 טָאה שדקמה תיב ןט2 ןופ ןטייצ עירפ

 "ץרא ןיא ןליפַא ןדיי לייט רעטסערג רעד

 ןדיי ןסַאמ עסיורג יד טרפב ןוא ,לארשי

 .שיאעמַארַא טדערעג ,עיריס ,לבב ןיא

 -שרע רָאג יד ןופ רענייא זַא ןעניפעג רימ

 תיב ןמז ןופ רעריפ-ןירדהנס עשידיי עט

 -רָאי וט2 ןופ עדנע) י'רזעוי ןב יסוי, ינש
 -טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוה
 ףױא הכלה ַא טגָאזעג טָאה ןגנונעכער
 ברקיד, 'ח תוידע הנשמ) שיאעמַארַא
 "ץרא ןיא ןדיי יד .(''באתסמ אתימב
 -עמַארַא טדערעג ןבָאה לבב ןוא לארשי
 סָאד ,רָאי טרעדנוה 15 -- 12 ךרעל שיא
 םעד רַאפ רָאי 500) לבב תולג ןופ טסייה
 -רָאי ןטס םעד ךרעל זיב (גנונכערטייצ
 .טייצ עכעלנייועג רעד ךָאנ טרעדנוה
 "יזָאד רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא .גנונעכער

 יד ןבָאה עכָאּפע ?עשיאעמַארַא, רעק
 ליפ ןבירשעג םימכח עזעיגילער עשידיי
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 רעשיאעמַארַא רעד ןיא םירפס עקיטכיוו

 םימוגרת יד ערעדנא ןשיװצ ,ךַארּפש
 ,םילשורי ,סולקנוא םוגרת) ך"נת ףיוא

 "ורחא םיבותכ ייר ַא ,(לאיזוע ןב ןתנוי

 ארמג רעד ןופ לייט רעטסערג רעד ,םינ

 רעטסערג רעד ,ימלשורי ןוא ילבב ןופ

 ןיא םירפס ענעדישרַאפ ,םישרדמ לייט

 "ושתו תולאש) םינואג יד ןופ טייצ רעד

 ךיוא .(תותליאש ,תולודג תוכלה ,תוב
 ןופ םירפס ערעטעּפש לייט רעטסערג רעד

 -ערבעה ןוא שיאעמַארַא ןופ טשימעג זיא

 ןעמונעגניירַא ןענעז ןענװַאד ןיא .שיא
 ,שיאעמַארַא ףיוא תולפת ךס ַא ןראוועג

 ןופ ןלעטש עסיוועג ,ירדנ לכ ,שידק יו

 ךיוא .ערעדנַא ןוא ןקרוּפ םוקי ,תוחילס

 "עג ןרעוו םיאנת ןוא ייטג., ,''הבותכ, יד

 ,ךארּפש רעשיאעמַארַא רעד ןיא ןבירש

 -ַארַא ןיא ןבירשעג ךיוא זיא !'רהז,, רעד

 טרעוו םירפס עטלַא לייט ןיא --- .שיאעמ

 ןיא טכארטאב ךַארּפש עשיאעמַארַא יד

 "ןרי ןיא .קילייה סלַא סָאמ רעסיוועג ַא

 אל, ןנחוי יבר טגָאז ,'ז הטוס ,ימלש

 -ַארַא יד לָאז) !'רומא אוה םיבותכו םיא
 גנירג ןייז טשינ ,יסרוס ,ךַארּפש עשיאעמ

 ךיז טניפעג יז םירָאװ ,ןגיוא ענייד ןיא
 ןעמ טניפעג ןגעקאד .(ך"נת ןצנַאג ןיא

 "ןמא ןוא םיאנת לייט זַא ט''מ הטוס ןיא

 סָאד סָאװ םעד ןגעק ןעוועג ןענעז םיאר

 -רָאפ ןבָאה ןוא ,שיאעמַארַא טדער קלָאפ
 ןיא .שדוק ןושל ןדער לָאז ןעמ ,טגנַאל

 ןיא) הלבק ןופ טייצ רעקידרעטעּפש רעד
 אירול קחצי יבר ןופ (טרעדנוהרָאי ןט6
 -עמַארַא יד ןטלַאהעג ןעמ טָאה (י''רא)
 רהז ןופ ךַארּפש יד סלַא ,ךַארּפש עשיא
 -ייה רָאג רַאפ ,םירפס-הלבק ערעדנַא ןוא
 ןיא ןַארַאפ ןענעז טנייה ךָאנ -- .קיל
 ןדיי עימאטָאּפָאסעמ ןופ ןטנעגעג לייט
 טייז טרָאד ןעניואוו סָאװ ,ןטסירק ןוא
 ייז ,שיאעמַארַא ןדער ןוא ןרָאי רעטנזיוט

 564 טעברַא---ןָאסנָארַא

 ןיא רעפרעד עסיוועג ןיא ךיז ןעניפעג

 ךארּפש רעייז ןפור ייז ןוא ןאטסידרוק

 שיאעמַארַא רעייז .!"ינארמיע לש אנשיל,

 ןושל-םוגרת םעד ןופ שרעדנַא לסיבַא זיא

 רעבָא ,ארמג רעד ןוא םימוגרת יד ןיא
 .ךַארּפש עבלעז יד טנורג ןיא זיא יז

 -ינַאטָאב רעטנרעלעג ,ןרהא ןַאטנַארַא
 -20 ןופ ביױהנָא ןיא לארשי-ץרא ןיא רעק

 ןוז ַא ןעועג זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט

 יָאק רעד ןיא טסיגָאלָאק ןשידיי ַא ןופ ; סָאװ ךארּפש ַא ןיא ןבירשעג ןענעז םינבר
 -גירגעג טָאה רֶע .י"בקעי ןורכז, עינָאל ) 6 ! ןיא ןבירשעג ןענע

 -ַאטס-ןטנעמירעפסקע ןשינאטַאב ַא טעד

 רעד ןוס טייצ רעד ןיא ,תילטע ייב עיצ

 -עט ַא טלקיװטנַא רע טָאה ,1914 המחלמ

 רע .ייקרעט ןגעק דנַאלגנע רַאפ טייקיט

 טיט ןשיגארט ַא טימ ןעמוקעגמוא זיא
 -ָארע ןופ קידנלַאפּפָארַא ,1918 רָאי ןיא

 ןייז --- ,לַאנַאק-שנַאמַאל ןיא ,םי ןיא ןַאלּפ

 -עגנָא טָאה ןָאסנָארַא הרש רעטסעווש

 -גנע תבוטל עיצקַא-שזַאנָאיּפש טימ טריפ

 -למ-טלעוו רעד ןיא ייקרעט ןגעק דנַאל

 טיוט םוצ ןרָאװעג טקינײּפרַאפ זיא ;המח

 -רַא ריא ;1917 רָאי ןיא ןקרעט יד ךרוד !
 ןעיירפאב וצ ידכ ,טריפעג יז טָאה טעב ! בנ הרותבש ךיניעב לק יסרוס ןושל אה / ' "פ לוי ֹל הי

 ןפלעהטימ םורַא ױזַא ןוא לארשי-ץרא

 "איצַאנ רעשידיא רעד ןופ יובפיוא םעד

 .לארשי-ץרא ןיא םייה רעלַאנ

 .(עיגילער רעשידיי רעד ןיא טע ברא
 רעשידי רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו

 -טעברַא םוצ ןוא טעברַא וצ עיגילער

 ןלעטש ענעדישראפ ןַארַאפ ןענעז שטנעמ
 -עּפש יד ןיא ךיוא ןוא דומלת ,ךיינת ןיא
 םילהת ןיא קוסּפ רעד .םירפס ערעט

 ךירשא לכאת יכ ךיּפכ עיגי, טגָאז חיכק
 ןייד ןופ ןסע טסעװ וד ביוא) י'ךל בוטו

 ,(ןייז טוג ריד טעװ טעברַא רענעגייא
 ענעדישרַאפ רימ ןעניפעג שמוח ןיא
 ןגעק רעטעברַא םעד ןציש ןגעוו ןלעטש

 טרעוו טייי ארקיו ןיא ןוא ,תיבה-לעב ןייז
 ןילת אלו, רעבעגסטעברַא םעד טגָאזעגנָא
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 רָאט ןעמ) רקב דע ךתא ריכש תלועּפ

 -ַאב סָאד סנגרָאמוצ זיב ןגײלּפָא טשינ

 ןיא .(ןיױל-גָאט ןייז רעטײברַא םעד ןלָאצ

 ארמג יד טגָאז ט''כ ןישודיק ארמג רעד

 לכו .תונמוא ונב תא דמלל באה בייח,

 "מלמ וליאכ תונמוא ונב תא דמלמ וניאש
 טעטכילפרַאפ זיא רעטָאפ ַא) תיטסיל וד

 ןוא ןטעברַא וצ ךַאפ ַא ןוז ןייז ןענרעל וצ

 טלָאװ רע יװ טקנוּפ סע זיא טשינ ביוא

 ןיא .(רעביור ַא ןייז וצ טנרעלעג םיא
 ןַארַאפ זיא 'א תובא יקרּפ הנשמ רעד
 בָאהה "'הכאלמה תא בהא, טרָאװ סָאד

 זיא 'ב קרּפ טרָאד ןוא (טעברַא יד ביל

 הכאלמ המע ןיאש הרות לכ; ןַארַאפ

 ןוא טנרעל רענייא ביוא) !הלטב הפוס

 . טרעוו טעברַא ןייק טשינ רע טָאה ייברעד
 "עג רימ ,(טשינרָאג ןענרעל סאד ךיוא
 ,םיארומא ןוא םיאנת ייר ַא ךיוא ןעניפ

 קחצי יבר ,רעטעברַא ןעוועג ןענעז סָאװ
 רעד ויא .ערעדנַא ןוא (דימש ַא) אחפנ

 טּפשמ ןשוח) ךורע ןחלש ןוא ארמג

 -רַא רעד זַא ,ןיד רעד ןַארַאפ זיא (גילש
 ןבָאה וצ הטרח טכער סָאד טָאה רעטעב

 וליפא, טעברַא רעד ןופ ןייגקעװַא ןוא

 ןגעקַאד ,(גָאט ןטימ ןיא) ''םויה יצחב

 רעד ןטימניא םיא ןָאק תיבה-לעב רעד

 ןַארַאפ זיא סע .ןגאזטנע טשינ טעברַא

 ףירגַאב רעד עיגילער רעשידיי רעד ןיא
 רעטעברַא ןַא ביוא י!גנוקידעשטנַא,, ןופ

 יד זיא סָאד ;טעברַא ןייז ןופ קעװַא טייג

 ,"הקנעה,, ןופ הוצמ

 -איצָאס, עז גנונעװַאב רעטעברַא
 -ומָאק,, ,ןויצ-ילעוּפ,, ,''דנוב,, ,"'םזיל

 ןוא יילארשי-ץרא ילעוּפ תגלפמ,, ,י'םזינ

 -יירַאפ -רעטעברַא עלענאיסעפָארּפ ךיוא

 -עברַא, ןוא ''םידבועה תורדתסה,/ ;ןענ
 | ' ,""גגיר-רעט

 -ידיי, רעד ןדנַאברַאפ רעטע ברַא

 רעטסערג רעד זיא ?!גניר-רעטעברַא רעש
 -עמַא ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא רעשידיי

 566 עניטנעגרַא--רעטעברַא

 רעד .ףליהטסבלעז רַאפ עדַאנַאק ןוא עקיר

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גניר-רעטעברַא
 -יטשרעטנוא ךיז ןרעכיזרַאפ וצ 1901 רָאי
 ןוא ןלאפקילקמוא ןופ לַאפ ןיא גנוצ
 טציא טלייצ גניר-רעטעברַא רעד .טיונ

 טָאה ןוא רעדילגטימ טנזיוט 70 רעביא

 סיוא ןטלַאה ןוא ןּפורג-סטרָא 700 ייב

 "-סטכירעטנוא סלַא שידיי טימ ןלוש ליפ

 -ָאּפ סױרַא טיג ,סמוירָאטאנאס ,ךארּפש

 עטסערג עטייװצ יד .רעכיב ערעלוּפ

 עיצאזינאגרָא:ספליה רעטעברַא עשידיי

 -רַאפ-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ, רעד זיא

 -ַאּפמיס ןופ טײטשַאב רעכלעוו ,י!דנַאב

 "עג טָאה ןוא ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעקיט

 טסייג ןיא טריפעג ןלוש עשידיי טעדנירג

 רעלאנאיצאנ רעד .םזינויצ-רעטעברַא ןופ

 ןפלָאהעגטימ טָאה דנַאבראפ-רעטעברַא

 -ץרא ןופ יובפיוא ראפ סעיצקא יד וצ
 "מעק רעד, טפירש-ןכָאװ ןייז .לארשי

 זיא סע .טיירּפשראפ רעייז זיא ''רעפ

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא, רעד ןאראפ ךיוא
 ןופ טײטשַאב רעכלעוו ,י"ןדרָא-רעטעברַא

 ,םזינומָאק ןופ רעקיטַאּפמיס

 -עה ףיוא עברא ןופ שטייט רעד עֿברַא
 ןַארַאפ ןענעז סע .י"ריפ,, זיא שיאערב

 ךיז ןביוה סָאװ ןענימרעט ענעדישרַאפ

 עכלעוו ןגעוו ,'"עברא, טרָאװ ןטימ ןָא

 "רעווכוז ערעדנַא ןיא ןביירש ןלעװ רימ
 ןבעג רימ ןלעװ ''תופנכ עברא, .רעט

 "'תוסוכ עבּרַא ;'תיציצ,, טרָאװכוז םייב
 ,"רךדס,, טרָאװכוז םייב ןבעג רימ ןלעוו

 ,"לארשי תנידמ, עז ןֹונרא

 -ירעמַא-םורד ןיא דנַאל עניטנענרַא
 ןַאעקָא ןשיטנאלטַא םעד סיוא גנעל ,עק

 -- ,ןאילימ 12 ייב זיא גנורעקלעפַאב ריא
 ןיא ןַארַאפ (1948 רָאי) טציא ןענעז ןדיי
 לָאצ רעייז ,טנזיוט 215 ךרעל עניטנעגרַא
 -נייא רעד ךרוד רדסכ ךיז טרעסערגרַאפ
 ןיא ןיוש זַא ,ןָא טמענ ןעמ .גנורעדנַאװ
 -ופעג טרָאד ךיז ןבָאה טרעדנָאהרָאי ןט17
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 עינַאּפש ןופ (ןדיי עמייהעג) םיסונא ןענ
 ןבָאה! ןדי עטשרע יד .לאגוטרָאּפ ןוא

 עניטנעגרַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןביוהעגנָא

 ןיא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימרעדניא
 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1808 רָאי

 "ייא-סָאנעוב ןיא הלהק עשידיי עטשרע
 ןופ גנורעדנאווניאטּפוה יד .סער

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עניטנעגרַא ןייק ןדיי
 טָאה שריה ןָארַאב ןעוו ,1889 רָאי ןיא

 -ָאק עשידיי) א"קיי הרבח יד טעדנירגעג

 -עג ריא ןוא (עיצאזינַאגרָא-סגנוריזינָאל

 ןטימ רעלאד ןאילימ 10 ןופ עמוס יד ןבעג

 סעינָאלָאק ףיוא ןצעזאב וצ ליצטּפױה

 "ור ןוא דנאלסור ןופ ןדיי עניטנעגרַא ןיא

 1889 ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא .עינעמ

 -געגרַא ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז 1892 זיב

 טרָאד טָאה א"קיי .ןדיי 23,000 ייב עניט

 -גירגעג ןוא דרע םיחטש עסיורג טפיוקעג
 יד ןצעזַאב ןעמונעג ןוא סעינָאלָאק טעד

 טרעסערגרַאפ רעייז .ןטסינָאלָאק עשידיי

 ןייק גנורעדנאוונייא עשידיי יד ךיז טָאה
 1906 -- 1905 ןרָאי יד ןיא עניטנעגרַא
 ןיא .דנאלסור ןיא ןעמארגָאּפ יד תעב
 "עג ןענעז רָאי 2 עקיזָאד יד ןופ ףיולרַאפ

 טנזיוט 20 ךרעל עניטנעגרַא ןייק ןעמוק
 יד ןרָאװעג זיא סיורג סרעדנוזַאב ,ןדיי

 עניטנעגרַא ןייק גנורעדנאוונייא עשידיי

 1921 רָאי ןופ ,1914 המחלמ רעד ךָאנ

 ןופ ןטַאטש עטקיניײירַאפ יד ןעוו ,ןָא

 ןרעיוט יד ןסָאלשעג ןבָאה עקירעמַא-ןופצ

 רעסיורג ַא ןוא גנורעדנַאװנײיא רעד רַאפ

 לעיצעפס ,ןטנארגימע עשידיי םָארטש

 -ַאֹּפ עכעלקערש יד ךָאנ) עניארקוא ןופ

 טָאה ,(ןרָאי-המחלמ-ךָאנ יד ןיא ןעמָארג
 ןיא ןדיי יד ןופ .עניטנעגרַא ןייק ןגיוצעג
 -ַאֹרּפ 15 ייב ךיז טקיטפעשַאב עניטנעגרַא
 רעד ןוא ,טפַאשטריװדנַאל טימ טנעצ
 -א"קיי יד ןיא ייז ןופ לייט רעטסערג
 -עג סעינָאלַאק עטסרעמ יד ,סעינָאלָאק
 ."אירערנע ץניוװָארּפ רעד ןיא ךיז ןעניפ
 .סעזָאמ, ןענעז סעינָאלָאק עטסערג יד

 68 ןורַא

 ַא ."ַארַאלק, ןוא 'יאיציריומ,, ,!ליוו
 טימ ךיז טמענרַאפ ןדיי לָאצ עסיורג

 ךיז ןעמענרַאפ עקירעביא יד .,תוכאלמ

 -ניא) סעיסעפארּפ עיירפ ןוא לדנַאה טימ

 ןדיי יד .(המודכו םיריױטקָאד ,ןרענישז

 ןכעלטנפע ןשיניטנעגרַא ןיא ןעמענרַאפ

 ןעמענרַאפ ,גנולעטש ענעעזעגנָא ןַא ןבעל

 ןקילײטַאב ,סנטסָאּפ-סגנוריגער עכיוה

 ןוא עסערּפ רעשיניטנעגרַא רעד ןיא ךיז

 "עוב טָאטשטּפױה רעד ןיא .רוטארעטיל
 "יוט 200 ייב ךיז טניפעג סערייא-סאנ
 ןבָאה ןדיי עשיניטנעגרַא יד ,ןדיי טנז

 "אגרַא-תולהק עזעיגילער עסיורג עכעלטע
 -ילעארזיא ןָאיצַאגערגנָאק,) סעיצַאזינ

 -הרות-דומלת סיוא טלַאה עכלעוו ,('יאט

 סע .ןלוש עכעלטלעוו ערעדנַא ןוא ןלוש

 ייוצ סערייא-סָאנעוב ןיא ןעניישרעד

 ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעגנוטייצ-גָאט

 ןוא (שיטסינויצ) 'יגנוטייצ עשידיי יד;

 -עוואב-רעטעברַא עקניל) י"עסערּפ יד,
 -נעגרַא ןיא ןעניישרעד םעד ץוחַא ;(גנוג

 ןלאנרושז-טַאנָאמ ןוא -ןכָאװ 20 זיב עניט

 עטסערג יד .שינַאּפש ןוא שידיי ףיוא

 זיא עניטנעגרַא ןיא עיצאזינאגרָא עשידיי

 עשידיי יד ,עיצארעדעפ עשיטסינויצ יד

 "ענאיסעפארּפ עקרַאטש ןבָאה רעטעברַא

 | .ןעניירַאפ על

 רעד סע יא שיאערבעה ןיא ןֹורָא
 רעשידיי רעד ןיא .יןטסַאק ַא,; שטייט

 ןופ גנוטיידאב יד רימ ןעניפעג עיגילער

 !ןכַאז עדנגלָאפ יירד רַאפ ךיוא ייןורא,

 ןופ ןטסַאק רעד) 'יתירבה ןורא, (

 "יה רעד שמוח ןיא טסייה ױזַא (''דנוב

 טול ,ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,ןורא רעקיל

 ייווצ יד ןגעלעג ,עיצידַארט רעשידיי רעד
 ןעמוקַאב טָאה ונבר השמ סָאװ תוחול
 -עג ךיוא טָאה רע .יניס גרַאב ן"פיוא
 טָאה י'ןורא, םעד .!'תודעה ןורא,, ןסייה
 םעד רַאפ ,טייצ רעטלַא רעד ןיא ןעמ

 ןופ סיורָאפ טריפעג ,שדקמה תיב ןטשרע
 ,המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא רעטילימ ןשידיי
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 טרעוו יז -- 'ד 'א לאומש רפס ןיא ןוא

 -חלמ רעד ןיא םיתשלּפ יד יװ טלייצרעד

 ןדיי יד טגיזַאב ןבָאה ןדיי יד ןגעק המ

 "רעד ןוא ,ןעגנַאפעג ןורא םעד ןעמונעג ןוא
 ןיא ,ןרעקירוצ טזומעג םיא ייז ןבָאה ךָאנ

 ןעוו זַא ,טגָאזעג טרעוו 'י רבדמב שמוח

 רבדמ רעד ןיא טרעדנאוועג ןבָאה ןדיי יד

 זיא ,'ןורא,; םעד ךיז טימ טריפעג ןוא

 עוסנב יהיו טרירעג טָאה ןורא רעד ןעוו

 'ה המוק, :טגָאזעג ןעמ טָאה (ןוראה

 "ףינּפמ ךיאנשמ וסוניו ךיביוא וצופיו
 ןפראוועצ ןלָאז ןוא ,טָאג ףיוא ייטש)

 ןפיולטנַא ןלָאז ייז ןוא טנייפ ענייד ןרעוו

 -ּפָא ךיז טָאה ןורַא רעד ןעוו ,(!ריד רַאפ

 "'ה הבוש ,, :טגָאזעג ןעמ טָאה טלעטשעג

 ןענעז ארמג רעד ןיא ,(טָאג קירוצ רעק)
 היל הטוס) ןורא ןגעוו תודגא ליפ ןַארַאפ

 -ידארט ןייא טיול .(רעטרע ערעדנַא ןוא

 -נוא ןרָאװעג ןטלַאהַאב ןורא רעד זיא עיצ

 ןברוח ן'רַאפ ךָאנ שדקמה תיב םעד רעט

 והישאי ןופ טייצ רעד ןיא ןושאר תיב ןופ

 "ומשח רפס ןט2 ןיא .,('ו םילקש) ךלמה

 איבנה הימרי זַא ,טלייצרעד טרעוו םיאנ
 גראב ןףיוא ןורא םעד ןטלַאהַאב טָאה

 רעד זיב ןייז רע טעװ טרָאד ןוא ובנ

 ,"שדוקה ןורא,, (2 -- .ןדיי יד ןופ הלואג
 תיב ןדעי ןיא ןורא רעד ןפורעגנָא טרעוו

 ןעייטש סע ןכלעוו ןיא ,לוש ןוא שרדמה
 ארמג רעד ןיא ןיוש .תורות ירפס יד

 םיצראה ימע :טגָאזעג טרעוו בייל תבש

 ראפרעד למיה ןופ טפָארטשַאב ןרעוו
 -גייא ""שדוק ןורא, םעד ןפור ייז סָאװ
 -וקה ןורא רעד .(ןטסאק) 'ייאנרא, ךאפ
 ארמג רעד ןיא ןוא קילייה רעייז זיא שד
 ןרעו (ד"נק םייח חרוא) ךורע ןחלש ןוא
 ייב ,טייקילייה ןייז ןגעוו םיניד טכַארבעג
 ןורא רעד טרעוו תולפת עכעלרעייפ ךס ַא
 -יתּפ, סע טפור ןעמ ןוא טנפעעג שדוקה
 ױזַא .'תמה ןורא, (3 -- .,"ןוראה תח
 ןטסאק רעד ארמג רעד ןיא ןפורעג טרעוו
 "רעק ןטיוט םעד טריפ ןעמ ןכלעוו ןיא

 20 "ט רָא ,---םי זִד תוחר ָט

 תא ןילקוס 'ה תוידע) שטנעמ ַא ןופ רעּפ

 ןוא ''ףסוי לש ונורא, ,גי הטוס ,ונורא

 רעד זיא טּפיוהרעביא .(רעטרע ערעדנַא

 םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןכַאז יד גהנמי

 ןיא ןפורוצנָא שטנעמ ןטיוט ַא ןבָארגַאב

 -שדוק-ןושל טימ ךארּפש רעשידיי רעד

 ,(המודכו ,םישדק ,הטימ) רעטרעוו

 רעד ןיא רפס-רסומ םייה תוהרַא
 -רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,האווצ ַא ןופ םרָאפ

 רבחמ רעד .רעטלַאלטימ ןיא טיירּפש
 "-גה רזעילא יבר סלַא ןבעגעגנַא טרעוו

 טניימעג לייט ןבָאה רעבירעד ןוא ,לוד
 ןב רזעילא יבר אנת רעד זיא סָאד זַא

 רעד טרעו סע ןכלעוו ןגעוו .סנקרוה

 -לת יד זַא ח"כ תוכרב ארמג ןיא טלייצ

 טיוט ןרַאפ םיא וצ ןעמוקעג ןענעז םידימ
 "םייח תוחרא., ןענרעל ייז לָאז רע רענייז

 "םילודגה םש. רעד .(ןבעל ןופ ןגעוו יד)

 -רָאפ טָאה סָאד זַא ,גנוניימ יד טגנערב

 -שטייד ןיא לודגה רזעילא יבר טסַאפ

 טָאה רעכלעוו ,י"'שר ןופ יבר רעד ,דנאל
 ףפס סָאד .1050 רָאי םעד ךרעל טבעלעג
 רזעילא יבר תאווצ ,, ןסייהעג ךיוא טָאה

 רבחמ רעד ןָא טגָאז רפס ןיא .""לודגה
 ,טוג ןוא םורפ ךיז ןריפוצפיוא ןוז ןייז

 רעה ךָאנ ךיז ןגאיכָאנ טשינ לָאז רע
 ףשטנעמ וצ טוג ךיז ןעיצַאב ,טפַאש

 ןפלעה וצ טפָאשלעזעג עשידיי "*טרָא ,
 "טרָא; דיי ייב הכאלמ ןטײרּפשרַאפ

 "יסור יד ןופ תובית ישאר יד זיא סָאװ)

 -עלסעימער ָאװטסעשטבָא רעטרעוו עש
 -סור ןיא טעדנירגעג ,(''אדורט אווָאנ
 ןיא וװָאקאילָאּפ ןוא גרובזניג ךרוד דנאל
 יז טָאה טעברַא-טּפױה ריא ,1905 רָאי
 -טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא טלקיװטנַא

 יד רַאפ ףליה קידנריזינאגרָא המחלמ

 ,ןטנגעג -המחלמ יד ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא
 1914 המחלמ רעד ךָאנ סרעדנוזאב ןוא
 טַאהעג טָאה טרָא .(ןָא 1920 רָאי ןופ

 ,עינעמור ,ןלױּפ ,רעדנעל ייר ַא ןיא
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 דנאלשטייד ,עינָאטסע ,עטיל ,דנאלטעל

 עשידיי ןענרעלסיוא וצ ןלוש טגיילרַאפ

 "אלמ ענעדישרַאפ ךעלדיימ ןוא םירוחב

 עציטש טלײטרַאפ ךיוא טָאה יז ;תוכ

 "סור טעװָאסןיא ,רעקרעװטנַאה יד רַאפ

 גנודנירג רעד וצ ןפלָאהעג יז טָאה דנאל

 רעד וצ ןוא סעינָאלָאק עשידיי ייר ַא ןופ

 וצ ןדיי עשיטָאטש ןופ גנוריפרעביא

 "רעב ןיא סערגנָאק ןפיוא .טעברא-דנאל

 -עג טקיניײרַאפ ןענעז 1921 רָאי ןיא ןיל

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא-סדנאל עלַא ןרָאװ

 רעלַאנאיצַאנרעטניא ןייא ןיא יטרָא;

 : .עלארטנעצ

 שיכירג ַא זיא סָאד עיסקַאדָאטרַא
 "ימ עקיטכיר יד, טיײדַאב ןוא טרָאװ

 -ָאטרָא ,טסייה ןיז ןזעיגילער ןיא ??'גנונ
 ךיז טלַאה סָאװ ,שטנעמ רעד "?סקָאד

 עזעיגילער ענעמונעגנָא עטלא יד  ייב

 "גע ןוא ןעמרָאפ-סנבעל ןוא ןעגנוביולג

 -ָאנ רעד זיא ןדיי ייב .טשינ ייז טרעד

 ןיא ןענַאטשטנַא "ןסקָאדָאטרָא; ןעמ
 ןעו טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא דנאלשטייד

 ענעדישרַאפ יד ןענַאטשטנַא ןענעז סע
 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעוואב-םרָאפער

 יד ןרימרָאפער וצ עבַאגפיוא יד טלעטש

 ךיוא זיא טלָאמעד .עיגילער עשידיי

 עמורפיד גנוקריוו-ןגעק סלַא ןענַאטשעגנַא
 זיא סָאװ ,עיסקָאדָאטרָא יד ,גנוטכיר
 עמורפ יד ןריזינַאגרָא וצ ןטערטעגסױרַא
 ןקידייטרַאפ וצ ןוא ןדיי עיירט-הרות ןוא
 -רָאפ-סנבעל עזעיגילער-םורפ עטלַא יד
 רעשידיי רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ,ןעמ
 -עג ןענעז דנאלשטייד ןיא עיסקָאדָאטרָא
 רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ בר רעד ןעוו
 ןושמש יבר ,טרופקנארפ ןיא עדניימעג
 -ייהסעדליה לאירזע יבר ןוא שריה לאפר
 -ןאג ַא ןיא ןענעז סע .ןילרעב ןופ רעמ
 .-טסע ,דנאלשטייד ןיא טעטש ייר רעצ

 ןרָאװעג טעדנירגעג ןרַָאגנוא ןוא ךייר
 ןופ .תולהק עשיסקָאדָאטרָא ערעדנוזַאב

 ןופ גנוריזינַאגרָא יד טָאה דנאלשטייד

 2372 לטַאטסירַא---עיסקָאדָאטרָא

 -רַאפ ךיז עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד
 יד .רעדנעל ערעדנַא ליפ ןיא טיירּפש

 "רָא יד ןופ סעיצאזינַאגרָא-טלעװ:טּפיױה
 "יחרזמ, רעד ןענעז ןדיי עשיסקָאדָאט

 דוסי טּפיױה רעד .י'לארשי תדוגא,, יד ןוא

 טײטשַאב םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןופ

 -צמ ענעמונעגנָא עלַא זַא ,ערעל רעד ןיא
 -סוּפ ןוא ךורע ןחלש ןופ םיניד ןוא תוו

 -רעטנוא ןָא ,קידנעטש קיטליג ןענעז םיק

 ןיא זַא ןוא ,ןעגנוגנידַאב-טייצ ןופ דיש

 ןעמרָאפ-סנבעל עזעיגילער עקיזָאד יד
 .תורשּפ ענייק ןכַאמ טשינ ןעמ ןָאק

 -עג ,ףָאזָאליפ רעשיכירג ?םַאטסירַא
 -תהרָאי ןט4 ןיא דנאלנכירג ןיא טבעל

 -עכערטייצ עכעלנייועג רעד ראפ טרעד

 םירפס עשיפָאזָאליפ שידיי יד ןיא .גנונ
 "יקב ןפורעגנָא רע טרעוו רעטלַאלטימ ןופ

 -עג טָאה לטָאטסירַא ,''וטסירא, רוצ

 יד ףיוא סולפנייא ןטסערג םעד סטַאה
 עכלעוו רעטלַאלטימ ןיא ןפָאזָאליפ עשידיי

 ןופ רעכיב יד טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה

 ןיא ןעגנוצעזרעביא ךרוד לטָאטסירַא
 ךיז ןבָאה ייז ,ךארּפש רעשיבַארַא רעד

 וצ ןרַאטנעמָאק יד טימ טצונַאב ייברעד

 רעשיבַארַא יד ןופ רעכיב סלטָאטסירַא
 טָאה סָאװ דיי רעטשרע רעד ,ןפָאזָאליפ
 רעד טימ טנעקַאב ךיז רעטלַאלטימ ןיא

 טנָאמרעד ריא ןוא לטָאטסירַא ןופ הטיש

 דוד יבר ןעוועג זיא םירפס ענייז ןיא

 -רָאי ןט10 בױהנָא ויא ילבבה ץמקומלא

 בר םגה זא ,רעכיז זיא סע -- .טרעדנוה

 "ידיי רעד ןופ רעדנירג רעד ,ןואג הידעס
 טנָאמרעד .עיּפָאזָאליפ רעזעיגילער רעש
 "תועדהו תונומאה,, רפס ןייז ןיא טשינ

 רע טָאה לטָאטסירַא ןופ ןעמָאנ םעד

 "על סלטָאטסירַא טרידוטש רעכיז רעבָא

 ןיא ייז ןופ ךס ַא טגנערב רע ןוא סער

 -ארּפ םעד ןיא ןיוש ,רפס ןטנָאמרעד ןייז

 ,'םלועה תומדקו שודיח;, ןגעוו םעלב
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 שיאה,, ןופ גנוניימ יד הידעס בר טגנערב

 סָאד ,שטנעמ ןקיזָאד םעד) ''הזה

 ײר ַא .לטָאטסירַא רעכיז רע טניימ

 טבעלעג ןבָאה סָאװ ןפָאזָאליפ עשידיי

 יבר יוז ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט11 ןיא
 "זע ןבא םהרבא יבר ,לוריבג ןבא המלש

 -בלה תבוח, ןופ רבחמ ייחב ונבר ,אר

 ןעגנערב יײז םגה ,ערעדנא ןוא 'יתוב

 טימ ליײט) לטָאטסירַא ןופ גנוניימ יד

 "עז ,(ןעמָאנ ןייז ןָא לייט ןוא ןעמָאנ ןייז
 -ייז ןעוועג טשינ ןײמעגלַא ןיא רעבָא רענ

 -לעוו ,"ירזוכ, רעד ךיוא .רעגנעהנָא ענ

 ,?ןטסירַא ןופ ןעמָאנ םעד טגנערב רעכ
 םעד ןופ רענגעק ַא ןײמעגלַא ןיא זיא

 רעבירעד ןוא ,ןריפָאזָאליפ ןינע ןצנַאג

 םיא ףיוא סולפנייא סלטָאטסירַא זיא

 ייוצ עטשרע יד .סיורג סרעדנוזאב טשינ

 ןענעז סָאװ ןּפָאזָאליפ עשידיי עסיורג

 -סירַא ןופ רעגנעהנָא ןרָאװעג ןצנאגניא

 -על עכעלטע ןופ םַאנסיױא ןטימ) לטָאט

 ("'םלועה תומדק, ןגעו לשמל יװ סער

 יבר ןוא ,דוד ןב םהובא יבר ןעוועג ןענעז

 רעכלעוו ,םיבמר רעד ,ןומיימ ןב השמ

 "ובנ הרומ,, ןיא טיקרדעגסיוא ךיז טָאה

 "עג טָאה וטסירַא סָאװ ץלַא,, זַא ,'ב !!םיכ

 םוצ זיב דרע רעד ןופ ןכַאז ןגעוו טגָאז

 ,תמא זיא (ערעפסיהנבל) 'י'חריה לגלג

 ןיוש ןענעז רעטעּפש .''לפייווצ םוש ןָא

 עזעיגילער עסיורג עשידיי עלַא טעמכ

 ןופ הטיש רעד ןיא ןעגנַאגעג ןפָאזָאליפ

 -ָארעװ ןופ ללה יבר יװ ,םזילעטָאטסירַא
 יול יבר ,('שפנה ילומגת,, ןופ רבחמ) אנ
 "רַאנ ןופ השמ יבר ,(ג'בלר) ןושרג ןב
 ךיוא טָאה ןעמ .ערעדנַא ליפ ןוא אנאב
 ןופ ליפ שיאערבעה ןיא טצעזרעביא
 -עלק ןוא רעכיב ערעסערג סלטָאטסירַא
 לײט עטיורג א .ןעגנולדנאהּפא ערענ
 ןענעז רעכיב ענענישרעד עקיזָאד יד ןופ
 ,טסייה סָאד ,עשילעטָאטסירַאדָאדוװעסּפ
 -עגנָא ןוא טסַאפרַאפ ייז ןבָאה ערעדנַא
 ןופ ןעמָאנ םעד רבחמ רעייז סלַא ןפור

 5784 םולבוטסירַא

 ןענעז לטָאטסירַא ןגעו לטָאטסירַא

 -על ןטייצ עטלַא רָאג טניז ןעגנַאגעגמורַא
 -ָאליפ ןייז ןעמונעג טָאה רע זַא ,סעדנעג

 ;םילשורי ןיא ןדיי ןופ המכח עשיּפָאז

 "ןָאיּפַא ןגעק,, ןייז ןיא סויוואלפ ןיוש

 ןענעז סע .עדנעגעל עקיזָאד יד טגנערב

 לטָאטסירַא זַא ,סעדנעגעל רַאגָאז ןעוועג
 ,די א ןעוועג זיא ןיײלַא

 רעד סולבוטסירַא (1 -- םֹולבוטפירַא
 -ַאניד-םיאנומשח רעד ןופ ךלמ ;רעטשרע

 ןהכ ןנחוי ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עיטס
 רעד (רעטשרע רעד סונקרוה) לודג

 רעשידיי סנעמעווו סולבוטסירַא .טשריפ

 ןריובעג זיא (הדוהי ןעוועג זיא ןעמָאנ
 "עג ןוא 140 רָאי םעד ךרעל ןרָאװעג

 "גייועג רעד רַאפ 100 רָאי ןיא ןברָאטש

 ןָא טיוט ןייז ךָאנ .גנונעכערטייצ רעכעל
 "מלש ןיגינעק יד ,הנמלַא ןייז טָאה רעדניק

 רעדורב ןייז טימ טָאהעג חנותח ,ןויצ

 טרעלקרעד זיא רעכלעוו ,יאני רדנסכלא
 סולבוטסירַא ןופ .גינעק סלַא ןרָאװעג

 "ערבעה רעד טימ תועבטמ ןבילבעג ןענעז

 לודג ןהכ הדוהי, ,טפירשפיוא רעשיא

 רעד סולבוטסירַא (2 -- .'"םידוהיה רבזחו

 יאני רדנסכלַא גינעק ןופ ןוז ,רעטייווצ

 ךרעל ןריובעג ;ןויצמלש יורפ ןייז ןוא

 רעד רַאפ 49 רָאי ןברָאטשעג ןוא 100 רָאי
 םעד ןיא ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 ןעײטרַאּפ עשידיי ייווצ יד ןשיווצ ףמַאק

 ךיז ,םיקודצ ןוא םישורּפ ,טייצ רענעי ןיא
 ,םיקודצ יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג

 "רעד ןוא רעטָאפ רעייז ןופ טיוט םעד ךָאנ
 סולבוטסירַא זיא רעטומ ןייז ןופ ךָאנ

 ןגעק ףמַאק םענעפָא ןיא ןטערטעגסױרַא
 ןגעוו (ןטייווצ םעד) סונקרוה רעדורב ןייז
 סָאד ,לארשי-ץרא ןיא טפַאשרעה רעד

 יװַצ יד ןופ המחלמ עטנאקַאב יד זיא

 ךיױוא טרעװ סָאװ ,רעדירב-םיאנומשח
 ב"ּפ אמק אבב ארמג רעד ןיא טנָאמרעד

 ןעוו,) ''הז לע הז יאנומשח תיב ורצשכ,
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 רענייא טרעגַאלַאב ןבָאה םיאנומשח יד

 טָאה המחלמ עקיזָאד יד ;(ןעטייווצ םעד

 -ימ ןשימיור םעד טייהנגעלעג יד ןבעגעג

 "וצניירַא ךיז סואעּפמאּפ רעריס"רעטיל

 -עטש ןוא ,ףמַאק-רעדירב םעד ןיא ןשימ

 ,סונקרוה ןופ טייז רעד ףיוא ךיז גידנל

 טלָאמעד רעטילימ עשימיור סָאד טָאה
 ,לארשי-ץרא ןעמונרַאפ לָאמ ןטשרע םוצ

 "עג ןעראוועג ןעמונעג זיא סולבוטסירַא

 טָאה ןעמ ןוא רעמיור יד ךרוד ןעגנאפ

 רע זיא ָאד .םיור ןייק טריפעגקעװַא םיא

 םעד ךרוד ןרָאװעג טיירפאב רעטעּפש

 ןשימיור םעד ,סואעּפמָאּפ ןופ רענגעק
 -עג טָאה רעכלעוו ,רעטעצ סוילוי רעשרעה
 וצ ידכ ,ײמרַא ןַא ןסולבוטסירַא ןבעג

 יד רעבָא .סואעּפמאּפ ןעגעג ןעפמעק

 -רךַאפ םיא ןבָאה סולבוטסירַא ןופ טנייפ

 ,49 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע ןוא טמס

 ןט2 ןיא .סַאענַאּפ ןופ סולבוטסירַא ---

 רעכעלטסירק רעד רַאפ טרעדנוהרָאי

 ,עירדנאסקעלַא ןיא זיא גנונעכער-טייצ

 יד טילבעג טָאה סע ואו ,ןטּפיגע ןיא

 רעשיכירג רעד ןיא עיּפָאזָאליפ עשידיי

 שיפָאזָאליפ א ןעגנאגעגמורַא ,ךארּפש
 רבחמ רעד ןוא ,שיכירג ןיא ןבירשעג ,ךוב

 -בוטסירא, ןסייה טלָאזעג טָאה ךוב ןופ
 סָאד .(ןטּפיגע ןיא) ייסאענַאּפ ןופ סול

 -גַאגרעד טשינ זדנוא וצ זיא ןיילַא ךוב
 -עג ןענעז םיא ןופ םיקרּפ ייווצ רָאנ ,ןעג

 ןכעלטסירק ןופ ןטפירש יד ןיא ןבילב
 "-יזָאד יד ןיא ,סויבעזייא רעטָאפ - ןכריק

 וצ סולבוטסירַא ךיז טימַאב םיקרּפ עק

 -ראמָאּפָארטנַא יד שירָאגעלַא ןרעלקרעד
 סָאװ ,ך"נת ןיא ןקורדסיוא עשיטסיפ
 -שטנעמ ןיא טייקכעלטעג יד רָאפ ןלעטש
 ,"ןָאליפ,, עז .ןטפאשנגייא

 ,"ַאטניגַאוטּפעס, עז סאעטסירַא

 ןעמָאנ ןטימ ףַארגַארַאּפ-רעירַא
 רעקלעפ יד ןפורעגנָא ןרעוו !!רעירַא;

 56 רוטקעטיכרַא--סַאעטסירַא

 -יאעּפָאריײאדָאדניא רעד וצ ןרעהעג . סָאװ

 -עסיטנַא יד ןבָאה סנטצעל .עסַאר רעש

 ןדנירגַאב טוװאורּפעג ןעײטרַאּפ עשיטימ
 וצ ,עסַאר עשיטימעס יד זא ,עירָאעט יד

 "עדינ ַא זיא ,ןדיי ןרעהעג סע רעכלעוו

 טניז .עסַאר רעשירַא רעד ןופ ערעקיר

 זיא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה

 -עסיטנַא יד ןבָאה (19232) דנַאלשטיײיד

 רעייז רעטנוא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןטימ

 רעדנעל ערעדנַא לייט ןיא ךיוא סולפנייא

 -ַארַאּפ -רעירַא םעד לעיציפָא טריפעגנייא

 "רעבנרינ, ךיא סע טפור ןעמ) ףַארג

 טריפעגנייא ןענעז ייז לייוו ,'"ןצעזעג רעג

 -עלטיה ןפיוא דנַאלשטייד ןיא ןרָאװעג

 "לעוו ,(גרעבנרינ ןיא סערגנָאק-ןטסיר

 -טינ, ןופ טכער יד טצענערגַאב רעכ

 -רעלטיה ןופ הלּפמ רעד ךָאנ .?!רעירַא

 -רעירַא סָאד זיא 1945 ןיא דנַאלשטיײיד
 .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ץעזעג

 -ַאב טרָאװ םעד טימ רוטקעטיכרא
 "יוב,, םעד ,ייטסנוקייוב,, יד ןעמ טנכייצ

 -ייבעג ערעדנַא ןוא רעזייה ןופ ייליטס

 עטסרעװש יד ןופ ענייא זיא סע .סעד

 טשינ טציא זיב ךָאנ זיא סָאװ ,ןגַארפ

 עטלַא יד ןיא ןדיי ןבָאה יצ ,טועלעג
 "ייא ןַא טַאהעג רעטעּפש ךיוא ןוא ןטייצ

 ליטס םענעגייא ןַא ,רוטקעטיכרַא ענעג

 ןדיי זא ןטלַאה לייט ,טסנוק-יוב רעד ןיא

 -עג ָאי ןבָאה ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא
 סָאװ .רוטקעטיכרַא םענעגייא ןַא טָאה

 ןוא סעדייבעג ןופ ןרוּפש יד טגנַאלעבנַא

 רעד ןופ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןטנעמונָאמ

 רעד לשמל) שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ

 תוברוח יד ,םילשורי ןיא !!םולשבַא די,
 ןיא זיא ,(לילג ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ
 סולפנייא רעד ךעלטייד ןקרעמַאב וצ ייז
 "יוב רעשימיור ןוא רעשיכירג רעד ןופ

 ךיַא ןייז ןיא ,קינעקוס .א .רד .טסנוק
 ןלוש עשידיי עקיטנַא ןופ תוברוח,, לקיט

 לַאנרושז ןיא טקורדעג) יילארשי-ץרא ןיא
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 יד זא ,טגָאז ,(1922 ןילרעב ,י"םיורגלימ,

 ליטס רעייז ןיא ןענעז ןלוש עטלַא עקיזָאד

 ןלוש עקיטציא ערעזדנוא וצ ךעלנע טשינ

 רעטלַאלטימ ןיא ןלוש עשידיי יד ךיוא

 ןענעז עּפָאריײא ןיא טייצ רעיינ רעד ןוא

 טסולפנייאַאב ןעוועג ליטס:יוב רעייז .ןיא
 עקימורַא יד ןופ רוטקעטיכרַא רעד ןופ

 ןקרעמַאב וצ זיא לעיצעּפס ןוא ,רעקלעפ

 -כעזטּפיױה ,ליטס ןשיטנַאזיב םעד ייז ןיא
 ןופ סולפנייא רעד ואוו ,עינַאּפש ןיא ךעל

 רעכַארַא ןריומ יד ןופ ליטס-חרזמ םעד

 "יימ ַא ןַארַאפ זיא סע .סיורג ןעוועג זיא
 ןוא ןט17 ןיא ןליױּפ ןיא דָארג זא ,גנונ

 ןלוש עשידיי יד ענעז טרעדנוהרָאי 8

 וענעגייא ןַא טיול ןרָאװעג טיובעג ָאי

 רעטכיד רעשיליופ רעד .ליטס ןשידיי

 -ַאט ןַאּפ, עמעָאּפ ןייז ןיא שטיוועקצימ
 "ידיי יד זַא ,גנוניימ יד טגנערב יישואעד

 טיובעג ןענעז ןליוּפ ןיא סעמשטערק עש

 ,שדקמה תיב ןופ ליטס םעד טיול

 -רעטלַא ןופ ערעל יד ,, עינַאלַאעכרַא
 -ָאלָאעכרַא עשידיי, טרָאװ ןטימ .'יםוט

 סָאװ ,טפַאשנסיװ יד ןעמ טנכײצַאב י"עיג

 םעד ?ףשרָאפסױא טימ ךיז טמענרַאפ

 ןופ ןטייצ יד ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי

 ןופ ,ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא ,םוטרעטלַא
 ,ארמג ןוא הנשמ ,שדקמה תיב ןטייווצ

 ,טבעלעג ןבָאה ןדיי ױזַא יו ,טסייה סָאד

 "ראפ ,םישובלמ ,םילכאמ ,רעזייה ערעייז

 ,ןטייהניואוועג-סנבעל ענעדיש

 ,ןשרָאפוצסױא ךעלטנירג ןוא ןסיוו וצ

 רעשידיי, ןופ טפַאשנסיוו יד ךיז טצונַאב

 ,תועידי יד טימ םדוק !?עיגָאלָאעכרַא
 ןופ ,םירפס עטלַא יד ןופ טּפעש יז סָאװ

 רעד ןופ רעכיב ןוא םירפס יד .ךיינת

 םיבותכ) שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ

 סנאליפ ,רעכיב עשיכירג-שידיי ,םינורחא

 "נָאג יד ,(סויווַאלפ ןופ רעכיב יד ,קרעוו

 578 ףָארָאזאלרַא--עיגָאלָאעכרַא

 -פסות ,הנשמ) רוטארעטיל עשידומלת עצ
 יד ,ימלשורי ןוא ילבב תורמג עדייב ,תות

 רעכיב יד ,(המודכו םישרדמ ענעדישרַאפ
 -ַאב םעד ץוח .םוטנטסירק ןטלַא ןופ

 ןופ תועידי ענעדישרַאפ ךיוא ןעמ טמוק
 ענעדישרַאפ יד ןופ ןעגנובָארגסױא יד
 ןוא דרע רעד ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ,ןכַאז

 טייצ רעטלַא רענעי ןופ ןעמַאטש סָאװ

 ,תועבטמ ,ןטפירשפיוא ,ןרעיומ רעקיטש)

 -עלטנירג ידכ רעבָא ,(ןכַאז םתס ,םילכ

 -על ןשידיי םעד ןענרעל ןענעק וצ רעכ

 זומ ,ןטייצ עטלַא ענעי ןיא רעגייטש-סנב
 -ַאב ךיוא ךיז עיגָאלָאעכרַא עשידיי יד

 -ָאעכרַא יד ןענרעל-ןענעק טימ ןקיטפעש
 ןיא רעקלעפ עקידתונכש יד ןופ עיגָאל

 "גייא ןַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םוטרעטלַא

 -- .קלָאפ שידיי ןופ ןבעל ןפיוא סולפ

 ןענעז עיגָאלָאעכרַא רעשידיי רעד רעביא
 ןוא רעכיב ליפ רעייז ןרָאװעג ןבירשעג

 -לתה תוינומדק,, ס'סיורק) ,ןעגנולדנַאהּפָא

 -ץרא ןיא .קרעוו ערעדנַא ןוא 'ידומ
 טפַאשלעזעג עשידיי יד ןַארַאפ זיא לארשי

 "לארשי:ץראב תוקיתעה תריקחל הרבח.

 -ץרא ןיא רעמיטרעטלַא יד ןשרָאפ וצ,,)

 ,"םיצבוק! סױרַא טיג סָאװ ,('לארשי
 יד ןופ ןטאטלוזער יד טימ ,רעכיבלמַאז

 ."ןעגנובָארגסיױא,, עז --- .רעשרָאפ

 (1933-- 1899) םייח הָארַאזָאלרַא
 -יל רעשיטילָאּפ ,רעריפ רעשיטסינויצ

 עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ רעט |
 ' ,םיגהנמ

 רעדנירג .םילשורי ןיא ץנעגַא רעשידיי ןוא עברַא רעטכער רעשיטסינויצ רעד ןופ  ץלַא סָאד ידכ .טפַאשטריװדנַאל ,לדנַאה

 ןיא טנעָאננ ''תודחַאתה,, ײטרַאּפ-רעט
 ילעוּפ,, רעטכער רעד וצ עיגָאלַאעדיא רעד

 שטייד ןיא ןבירשעג טָאה רע ;?ןויצ
 רעביא ןעלקיטרַא ליפ שיאערבעה ןוא

 זיא ףָארָאזָאלרַא  ,ןגַארפ-לארשי-ץרא

 "רעּפ עמייהעג ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד
 "וצ סעצָארּפ רעד .ביבא-לת ןיא ןענָאז

 ַא ןפורעגסױרַא טָאה דרָאמ םעד ביל
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 -ַאב ,ןטסינָאיזיװער 3 יד .םרוטש ןסיורג

 טײרפַאב ןענעז ,דרָאמ ןוא עטקידלוש

 .ןרָאװעג

 ןופ קלָאפ ןוא דנַאל ןופ ןעמָאנ םרא
 ןיא טנָאמרעד טרעװ ;דנַאל ןבלעז םעד

 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ;ך"'נת
 דנַאל סָאד .עטכישעג רעשידיי רעטלַא

 ךרוד ןעוועג טניואווַאב זיא סָאװ ,םרא
 -עגמורַא טָאה ,?רעײמַארַא, קלָאפ םעד
 רעד טימ עיריס עקיטנייה סָאד ןעמונ

 ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא קשמד טָאטשּפיױה

 -ארב שמוח םעד טול .לבב זיב טייוו

 ןופ ןוז רעד ןעוועג םרא זיא ב"כ תיש

 ןעועג זיא םרא דנַאל סָאד .חנ ןב םש
 ,רעדנעל ערענעלק ןיא טלייטעצ לָאמטפָא

 םראי ך"נת ןיא ןסייהעג ןבָאה סָאװ

 טסיה סָאד ,(ד"י תישארב) 'םירהנ

 ןוא ,לקדח ןוא תרּפ ייןכייט יד ןשיווצ ,,

 ןעמָאנ רעשיכירג רעד טמַאטש ןופרעד

 ?"ןכייט יד ןשיװצ,, ,?עימַאטָאּפָאסעמ ,

 טסייה סָאד ,ח"כ תישארב 'יםרא ןדפ,

 לָאז סָאד ןוא ,"'םרא ןופ דלעפ סָאד;

 עשוה ןיא סָאװ ,עבלעז סָאד ןייז לָאז

 לאומש) 'יאבוצ םרא, ?'םרא הדש, ביי

 'ב לאומש) 'ייבוחר תיב םרא. ;(דיי יא

 יד .'ח 'ב לאומש) ייקשמד םרא, (י

 ןעועג זיא רעיימארא יד ןופ ךַארּפש

 רימ ןבעג םעד ןגעוו ןוא שיאעמַארַא ,

 יד -- .?שיאעמַארַא, טרָאװכוז :םייב

 רעשידיי רעד ןיא םרא ןופ גנוטיײדַאב

 -ַאפ זיא סע .סיורג רעייז זיא עטכישעג

 סָאד ּפָא טמַאטש ללכב זא ,גנוניימ א ןַאר

 רעד ץוחַא ןוא ייםרא,, ןופ קלָאפ עשידיי
 -ארב שמוח ןיא עיגָאלַאענעג רעטנַאקַאב

 חרת ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו איי תיש
 -ייא ןיא וניבא םהרבא ןופ רעטָאפ םעד
 זיא ,רעדנעל עשיאעמַארא יד ןופ םענ
 ןכָארטשעגרעטנוא ו"כ םירבד ןיא ךיוא
 ןיימ) "יבא דבא ךןמרא, רעד ןרָאװעג
 רעדנעשזדנָאלב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ
 ןוא 'ב לאומש רפס ןיא .("רעעמַארַא

 280 ןץיטשענרָא--םרא

 ןעניפעג ('ב ןוא 'א) םיכלמ רפס ץנַאג

 קלָאפ ןשידיי םעד ןשיוװצ זא ,רדסכ רימ

 "עז םרא דנַאל םעד ןוא לארשי-ץרא ןיא
 ןעגנואיצַאב עקיטרַאנדישרַאפ ןעוועג ןענ

 טפָא ץנַאג ןוא ,עכעלדניירפ לָאמלייט
 ןשיוצ תומחלמ יד ןגעו .עכעלטנייפ

 םיכלמ רפס ןיא ןַארַאפ זיא ןדיי ןוא םרא

 ,לרוג ןבלעז םעד טַָאהעג טָאה םרא .'ב

 "וצ זיא םרא ךיוא ;לארשי-ץרא סָאװ

 ,רושַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא טשרע

 ןוא עיסרעּפ ךרוד ךָאנרעד ,לבב רעטעּפש

 .םיור ןוא דנַאלנכירג ךרוד רעטעּפש

 סָאװ ,עיזַארעדָאפ ןיא דנַאל עינעמרַא
 יד ייב ןוא םי ןשיּפסַאק םייב ךיז טיצ/

 -יימ א ןַארַאפ ,(טררא) טַארַארַא גרעב

 -עמרא ןייק זא עטנרעלעג ליפ ייב גנונ

 תרשע יד ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז עינ

 תיב ןט1 ןופ טיײיצ רעד ןיא םיטבשה

 יאדשכ יבצ רעטנרעלעג רעד .,שדקמה

 "לארשי ירוצנו בקעי יטבש,, ןייז ןיא
 זַא ,ןזייװַאב וצ ןטנעמוקָאד ליפ רעייז טיג

 עדנעמַאטשּפָא ןענעז טסבלעז רענעמרַא יד

 ,םיטבשה תרשע יד ןופ

 (1829 -- 1705 בקעי ןײטשנרַא
 ןופ רבחמ ,גרעבמעל ןיא קסוּפ ןיא בר

 םלושמ בקעי יבר .""בקעי תועושי, רפס

 ןיז טימ טנַאקַאב ךיוא זיא ןײטשנרָא

 ,גנוגעווַאב-""הלכשה, רעד ןגעק ףמַאק

 ןביוהעגנָא ךיז ןטייצ ענייז ןיא טָאה סָאװ

 1815 רָאי ןיא טָאה רע .עיצילַאג ןיא

 "שמ ענעעזעגנָא ייר א םרח ןיא טגיילעג

 יז ןשיװצ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא '!םיליכ
 -ַאר בייל המלש יבר ןטנרעלעג םעד ךיוא
 רָאנ ןוא ,רעטרע ןוא (רי"ייש) טרָאּפָאּפ
 טָאה יײצילָאּפ רעד ןופ קורד םעד רעטנוא
 םעד ןגעק ,ןפורעגּפָא קירוצ םרח םעד רע
 -טנפערַאפ טרָאּפָאּפַאר טָאה םרח ןקיזָאד
 "עלָאּפ ןייז (1815 גרעבמעל ןיא) טכעל
 ."הדוהי תלחנ,, רושָארב עשימ
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 וצ גנואיצַאב-דיילטימ יד םייקמערַא
 עמערָא ןגעו גרָאז יד ןוא טײקמערָא
 ןכירטשטּפיױוה יד ןופ רענייא זיא ןשטנעמ

 "ןדיי ןופ ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןופ

 ךעלטייד ןעמ טעז ך"נת ןיא ןיוש .,םוט

 -ערָא םוצ גנואיצַאב-דיילטימ עקיזָאד יד

 -ערבעה ףיוא ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ןַאמ

 ןוא יישר, ,"לד, ,"ןויבא,, ,''ינע,, שיא

 ב"כ תומש ןיא .ןעמענ ערעדנַא ךיוא

 טגרָאב ןעמ ןעו זא ,טגָאזעגנָא טרעוו

 היהת אל, (ינעה תא) ןַאמערָא םעד טלעג
 ,'ףקירד טשינ םיא טסלָאז,,) ''השנכ ול
 ךיילק ןייז םיא ייב טמענ ןעמ ביוא ןוא
 .ןבעגקירוצ םיא סע ןעמ לָאז ןוכשמ סלַא

 חתּפ, טגָאזעגנָא טרעו זייט םירבד ןיא
 וד) "ךנויבאלו ךינעל -- ךדי תא חתפת
 "ערָא ןייד ראפ טנַאה ןייד ןענעפע טסלָאז

 "עג םירפס-ךיינת ערעדנַא יד ןיא .(ןַאמ

 טימ רעטרעוו טּפָא ץנַאג ךיוא רימ ןעניפ

 ןענעז ילשמ ןיא .ןאמערָא םוצ דיילטימ

 ,רעטרעװכירּפש ליפ םעד ןגעוו ןַארַאפ
 "רעד אייל ילשמ ןיא טרעוװ סע ןעוו ןוא

 טרעוו יורפ רעטוג ַא ןופ תולעמ יד טלייצ

 ריא) "ינעל השרפ הפכ,, טנָאמרעד ךיוא
 (ןַאמערָא םוצ סיוא יז טקערטש טנַאה

 ,םילהת ןיא ךיוא ןעמ טניפעג סכעלנע

 ץערג .םירפס-ך'""נת ערעדנַא ןוא בויא
 טפירש-טַאנָאמ רעיולסערב רעד ןיא

 זא ,הרעשה ןייז סיורא טגָאז (1869 רָאי)
 יב ןעוועג זיא ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא

 וצ ,עיצקעס-םינויבא עלעיצעּפס ַא ןדיי

 -יבנ יד טרעהעג ךיוא ןבָאה סע רעכלעוו

 ןקידערּפ וצ ןעוועג זיא ליצ ריא ןוא םיא
 -טשינ ןופ ,טײקמערָא ןופ ןטייז עטוג יד
 ןאמערָא רעד ןוא ,רעטיג עשידרע ןציזַאב
 ףיורעד ןוא ,טריזילַאעדיא ןרָאװעג זיא
 -ך"נת ענעדישרַאפ יד ןעיצַאב ךיז ןלָאז
 "ןויבא שפנ תא ליצה יכ, יװ ,ןלעטש

 "ינע םע ךברקב יתראשהו, ,('ז הימרי)
 "רומחה לע בכורו ינע, . ,('ג הינפצ)
 רעטרע ערעדנַא ךיוא ןוא ,('ט הירכז)

 82 לארשי-ץרא--טייקמערָא

 יד זא ,רעכיז זיא סע .('םינויבא;, עז)

 גנוריזילַאעדיא רעד וצ גנומערטש עקיזָאד

 ייר ַא ייב טריטסיזקע טָאה טײקמערָא ןופ
 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןטקעס עשידיי

 ,"םייסיא,, יד ייב לעיצעּפס ןוא ,ינש תיב

 ןעמ טניפעג ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא

 ןוא עמערָא רַאפ ףליה ןגעוו רעטרעוו ליפ

 ןיא גנוריזילַאעדיא עסיוועג ַא רַאגָאז

 ארומא ןופ טגָאזעג טרעװ 'ט הגיגח
 -ישרעד עטוג יד ןופ ענייא זא ,לאומש

 -האי) טײקמערָא יד זיא ןדיי ייב ןעגנונ

 "רע ערעדנַא ןיא םגה ,(לארשיל אתוינע
 סלַא טנכיײצַאב טײקמערָא יד טרעוו רעט

 יװ .שטנעמ ןרַאפ קילגמוא רעטסערג רעד

 בושח ינע, ,(ז"י ןטק דעומ) תוינע השק

 תא הריבעמ תוינע, ,(ד"ס םירדנ) ''תמכ
 ןיבוריע) 'יונוק תעד לעו ותעד לע םדאה

 סלַא טרעװ 'א תובא יקרּפ ןיא .(אי'מ

 שטנעמ ןרַאפ ןעגנוזייוונָא יד ןזפ ענייא

 -עמערָא) ''ךתיב ינב םיינע והיו, טגָאזעג
 עז -- .(זיוה ןייד ןיא ןייז ןלָאז טייל

 ."הקדצ;, טרָאװכוז

 רענעמונעגנָא ןײמעגלַא ,לארשי-ץרא
 ןיא טגיל סָאװ ,דנַאל ןשידיי ןופ ןעמָאנ

 ןשידנעלטימ םעד סיוא-גנעל עיזארעדָאפ

 -יס ןוא טייז-םורד ןופ ןטּפיגע ןשיווצ םי

 ןבעג ָאד ןלעװ רימ ,טייז-ןופצ ןופ עיר

 ןופ גנובײרשַאב עניימ עג לא יד

 -ָאט ,עטכישעג ,סיורג ,ןעמענ יד ,דנַאל

 ילָאּפ ,גנורעקלעפַאב ,רוטַאנ ,עיפַארגָאּפ

 -- .המודכו ןשינטלעהרַאפ עשיט
 ןעניפעג ךנת ןיא .דנַאל ןופ ןעמענ (4

 .לארשי-ץרא רַאפ ןעמענ ענעדישרַאפ רימ
 "ףענכ-ץרא, ןפורעגנָא סע טרעוו לָאמלייט
 (רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא ביי תישארב)
 סַאּפ רעד :ירומא-ץרא,, ךיוא טסייה סע
 םורד םייב ךיז טיצ סָאוװו ,דנַאלכַאלפ

 ןשידנעלטימ ןופ גערב םעד סיוא-גנעל
 לייו ,//םיתשלּפ-ץרא, ךױא טסייה םי
 םיתשלּפ יד טניואועג ןבָאה טרָאד
 ךס ַא ןוא ז'י קוסּפ ג"י תומש)
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 טניפעג קיטייצכיילג .(רעטרע ערעדנַא
 ןעמענ ענעדישדַאפ ךיינת ןיא ןיוש ןעמ

 דנַאל, סָאד סלַא סע ןענעכיײצַאב סָאװ
 ,"דנַאל קילײה, סלַא רעדָא ,ןדיי ןופ

 ג"י 'א לאומש ןיא ןיוש סע טסייה ױזַא

 !"לארשי-ץרא,, ז"כ לאקזחי ןיא ךיוא יו

 רע זא ,ףסוי טלייצרעד 'מ תישארב ןיא

 ""םירבעה ץרא,, ןופ ןרָאװעג טעבנגעג זיא

 'ב הירכז ןיא .(םירבע יד ןופ דנַאל סָאד)

 עקילייה יד,) "שדקה תמדא, סע טסייה

 ךיױא סע טסייה 'ב הימרי ןיא ;(''דרע
 בייי לאינד ןיא ,(דרע סטָאג) */ 'ה ץרא;;

 ןופ דנַאל סָאד) יייבצה ץרא, סע טסייה

 ,ַאניטסעלַאּפ; ןעמָאנ רעד ,(גנוטסילג

 רעד ןיא טנייה ןעמונעגנָא זיא סָאװ
 טרָאװ ןופ טמַאטש סָאװ ןוא טלעװ

 ןשיכירג ןטלַא ןופ טמַאטש ,'םיתשלּפ ,

 -רָאא ןט5 ןיא טאדָארעה רעקירָאטסיה

 .טייצ רעכעלטסירק רעד רַאפ טרעדנוה

 סע טרעוו ןָא טלָאמעד ןופ ןוא גנונעכער

 יד ןיא ךיוא יאניטסעלַאּפ, ןפורעגנָא

 עשידיי עטלַא יד ןופ ןטפירש עשיכירג

 "יפ ןופ ךיוא ייז ןשיווצ ,רעלעטשטפירש

 יד ןיא .ערעדנַא ןוא סויווַאלּפ ,ןָאל

 לארשייץרא טרעװ ןטפירש עכעלטסירק
 ,"דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד,, ןפורעגנָא ךיוא

 ןיא רעטרע ליפ יד ןופ ךיז טמענ סָאװ

 ץראה, טגָאזעג טרעװ סע ואוו ,שמוח

 טָאג סָאװ ,דנַאל סָאד,) 'יעבשנ רשא
 רימ .(ףןדיי ןעבעג וצ טגָאזעגוצ טָאה

 "יירשַאב רעקיזָאד רעזדנוא ןיא ןלעוו
 תובת ישאר רעד טימ ןצונַאב ךיז גנוב

 "ץרא ןופ גנונעכיײצַאב רעד רַאפ יא,

 .לארשי

 .דנֲאל ןופ ןצענערג ןוא סױרג }2
 עלַא ןיא ןעוועג טשינ זיא יייא ןופ סיורג יד
 תישארב שמוח ןיא .עבלעז יד ןטייצ
 ערעדנַא ןיא ןוא ג"כ תומש ןוא וייט
 -עדיא יד ןעבעגעגנָא טרעוו רעטרע-ךיינת

 סָאד) םירצמ רהָנ ןופ יי'א ןופ סיורג ָעלַא

 84 לארשי-ץרא

 (םורד ןיא שירא לא ידאוו ךייט רעד זיא
 ;עימַאטָאּפָאסעמ ןיא תרּפ ךייט םוצ זיב
 .עגמורא טלָאמעד יא טָאה םורא יוזא

 ןוא ןדריה-רבע ,ןונבל םעד ךיוא ןעמונ

 עקיזָאד יד .עימאטָאּפָאסעמ לײט ַא

 טייצ רעד ןיא טַאהעג יא טָאה ןצענערג

 סע רעבָא .המלש ןוא דוד םיכלמ יד ןופ
 ןעוועג זיא יייא ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז

 "מורא טשינ רעמ טָאה ןוא רענעלק ךס ַא

 ךיוא יו י"א עקיטציא סָאד יװ ןעמונעג
 רעד זיא ,טנייה .ןדריה--רבע ןופ לייט א

 ןוא ,טצענערגַאב ןרָאװעג י''א ןופ חטש

 טגיל סָאװ ,דנַאל סָאד רָאנ םורַא טמענ
 יד .ןדרי ךייט ןופ טייז-ברעמ רעד ףיוא

 -ברעמ יד ,ןדרי רעד זיא ץענערג-חרזמ

 יד ,םי רעשידנעלטימ רעד זיא ץענערג

 טדיינש סָאװ ,עיניל ַא זיא ץענערג-םורד

 טרָאּפ םוצ זיב יניס רבדמ טימ רעד ןופ

 ןוא ,((םי רעטיור) ףוס-םי םייב אבַאקַא

 -וקַאנ-ןע-סאר ייב זיא ץענערג-ןופצ יד

 רעדנוזַאב ַא טנייה זיא ןדריה רבע .ייאר
 סיוהג זיא י"א ןופ תטש רעד ,דנַאל

 ,רעטעמָאליק-טארדַאװק טנזיוט 26 ךרעל

 ןענעז י"א ןופ ןצענערג עשיפַארגָאעג יד

 32,509 רעד ןוא םורד ןיא דַארג 29,580 רעד

 דַארג 270 ןוא 240 רעד ןוא ,ןופצ ןיא

 גנעל עטסערג יד .חרזמ ןוא ברעמ ןשיוצ

 יד .רעטעמָאליק 400 ייב זיא יא ןופ

 ,רעטעמָאליק 150 ייב טיירב-טינשכרוד

 עטלַא יד ןיא .דנַאל ןופ גנולייטנייא 6

 שדקמה תיב ןט2 םעד רַאפ ןופ ןטייצ

 טשרעוצ טלייטעג ןעוועג דנַאל סָאד זיא
 ייווצ יד ןיא ךָאנרעד ןוא ,םיטבש יד טיול

 סלַא לייט-םורד רעד :תוכולמ ערעדנוזַאב

 -טּפיױה סלַא םילשורי טימ הדוהי תוכלמ

 םירפא תוכלמ סלַא ,ןופצ רעד ןוא ,טָאטש
 -טּפיוה יד סלַא ןורמוש ןוא םכש טימ
 ןופ טייצ רערעטעּפש רעד ןיא .טעטש

 -עגניא י"א טרעװ שדקמה תיב ןט2

 קרּפ תיעיבש הנשמ) ןלייט 2 ןיא טלייט
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 ךוב ןייז ןיא סויווַאלפ ייב ךיוא ןוא 'י

 לייט-םורד רעד 'יהדוהי, (1 :(''המחלמ ,;

 ןופ לייט-ןופצ רעד ,י"לילג,, (2 ;דנַאל ןופ

 סויווַאלפ ייב) 'ןדריה:רבע, (3 :;דנַאל

 -עי ןיא טנגעג יד ,(''אערעּפ, סע טסייה

 .תרנכ םי םעד םורַא ,ןדרי טייז רענ

 שמוח ןיא .םימי ,ןכייט ,ןלָאט ,גרעב (4

 (י תיעיבש) הנשמ רעד ןיא ןוא

 -ָאעג שיזיפ רעד ףיוא ןזיוועגנָא טרעוו

 ןיא י"א ןופ גנולייטנייא רעשיפַארג

 (דנַאלכַאלפ) "הלפש;/ (גרַאב) ''רה?

 זיא 'הלפש, יד .(דנַאל-לָאט) 'ייקמע;,

 ,דנַאל עכַאלפ עלָאמש ןוא עגנַאל סָאד

 -געלטימ םעד סיוא-גנעל ךיז טיצ סָאװ
 סָאװ ןוא ,םורד ןייק ןופצ ןופ םי ןשיד

 וכָע ייב דנַאל עכַאלפ סָאד םורַא טמענ

 ןוא ,הפיח ץרפמ םעד ךָאנרעד ןוא ,ןופצ ןיא

 ןוא ,ןורש ןצנַאג םעד םורד וצרעטַא;
 -והי-תלפש. עצנַאג יד רעטייוו ךָאנרעד

 רעכלעוו ,םורד ןיא י'בגנ,, םעד ןוא ,!'הד

 .םורד ןיא תוירבדמ יד ךיוא םורא טמענ

 טיצ דנַאל ןכַאלפ ןקיזָאד ןופ חרזמ וצ
 ןופצ ןופ ךיוא גרעב סַאּפ רעגנַאל ַא ךיז

 -רַאפ ַא יו סיוא טעז רע ןוא ,םורד וצ

 ןיא גרַאב-ןונבל ןסיורג ןופ גנורעגנעל

 לייט יירד ןיא ךיז ןלייט גרעב יד .ןופצ

 ןגיל סָאװ ,גרעב-ןופצ יד) !!לילג ירה., ןיא

 ןופ גרעב) !יןורמוש ירה,, יד ,(לילג ןיא

 "והי ןופ גרעב) '!הדוהי ירה;, ןוא (ןורמוש

 טניפעג ןותחתה לילג ןופ םורד ןיא .(הד
 גערב םייב טרַאה .רובת גרַאב רעד ךיז
 ךיז טניפעג הפיח ייב םי ןשידנעלטימ ןופ
 ןופ גרעב יד ןשיוװצ .גרַאב-למרכ רעד
 גנוטיידַאב עשירָאטסיה א ןבָאה ןורמוש
 גרַאב רעד ןוא 'םיזירג, גרַאב רעד
 .שמוח ןיא טנָאמרעד ןרעוו סָאװ ,יילבע;
 רעד טנַאקַאב ןענעז הדוהי ירה יד ןשיווצ
 ."ןרי ןיא ייןויצ ,, גרַאב ןוא 'יהירומ,, גרַאב

 ,(םילשורי ןבעל) םיפוצה רה רעד ,םילש

 טיצ חרזמ וצ סָאּפ-גרַאב ןקיזָאד םעד ךָאנ

 םוצ זיב דנַאלכַאלפ חטש ַא רעדיוו ךיז

 86 לארועי-ץרא

 רעד ןפורעגנָא טרעוװו סָאד ;ןדרי ךייט

 ןשיווצ ךיוא .(לָאט-ןדרי) !!ןדריח קמע;
 יד ןוא טייז-ןופצ ןוא לילג ןופ גרעב יד

 למרכ םעד ןוא ,םורד ןיא גרעב-ןורמוש

 "כַאלפ סיורג ַא ךיז טיצ םורד-ברעמ ןיא

 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאס זיא סָאװ ,דנַאל
 רעד, םתס ךיוא ןיא !ילאערזי קמע.

 הירבט ייב דנַאל עכַאלפ סָאד .''קמע;;

 קמע, ךיוא טסיײה תרנכ םי םעד םורַא

 ןייק י"א ןיא ןענעז ןכייט -- .""הירבט
 ךיט רעטסערג רעד .ןַארַאפ טשינ ךס

 ןָא ךיז טביוה רעכלעוו ,ןדרי רעד זיא

 ןוא עיריס ןיא ןומרח גרַאב םייב ןופצ ןיא
 רעד ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ןיירַא טלַאפ

 טרַאד ןופ טסילפ ןוא (םורמ ימ) !'הלוח,

 ,תרנכ םי ןיא ןיירא טלַאפ ןוא ,סױרַא
 ןוא תרנכ ןופ סיורא רע טסילפ ךָאנרעד

 טלַאפ רע זיב י"א סיואיגנעל ךיז טיצ

 רעד .חלמה םי ןיא םורד ןיא ןיײירַא

 י"א ןיא ךיײט רעקיטסיו רעטייווצ
 טסייה שיבַארַא ףיוא) ייןוקרי, רעד זיא

 ןיא ןײרַא טלַאפ סָאװ ,(''אשזדָא; רע

 -ַאד ןופ .ביבא-לת ייב םי ןשידנעלטימ

 -אוואב וצ רעסַאװ ןעמ טיצ ךייט ןקיז

 (םיסדרּפ) רענטרעג-ןצנַארעמָאּפ יד ןרעס

 -גוזַאב ,ןורש ןיא סעינָאלָאק לייט ןופ

 רעטירד רעד -- .הוקת:-חתּפ ןיא סרעד

 רעד זיא י"א ןיא ךייט רעקיטכיוו

 ןיא טנָאמרעד טרעװ רעכלעוו !!ןושיק,

 המחלמ רעד ייב םיטפוש רפס ןיא ךיינת

 ייב םיכלמ רפס ןיא ךיוא יװ ,ארסיס טימ
 ןושיק רעד .איבנה והילא ןופ רופיס םעד

 ןשיװצ דנַאלכַאלּפ סָאד הףרודַאטסילפ
 .טימ ןיא ןיירא טלַאפ ןוא וכע ןוא הפיח
 ןיא ןַארַאפ ענעז סע -- .םי שידנעל

 "בייט ערענעלק ערעדנַא ייר ַא ךָאנ יייא
 "אוו, שיבַארַא ףיוא ןסייה עכלעוו ,ךעל
 ("'לחנ; סע זיא שיאערבעה ןיא) ,י"יד
 "ניו ןיא רָאנ רעסַאװ לופ ןענעז סָאװ
 -ַאד ,סנגער יד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעט
 ןצנַאגניא טעמכ ייז ןענעז רעמוז ןגעק
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 סָאװ עמי יד ןופ -- .טנקורטעגסיוא

 -קיטביו רעד זיא י"א םורא ןעלגניר
 טסייה סָאװ ,םי רעשידנעלטימ רעד רעטס

 זיא רעכלעוו ןוא ,יילודגה םי, שמוח ןיא

 רעבירעד) י"א ןופ ץענערג-ברעמ יד
 טייזברעמ יד שיאערבעה ףיוא טסייה

 םעד סיוא:גנעל ךיז טיצ ןוא ,(םי;;
 םעד ךרוד .דנַאל ןופ גערב-ברעמ ןצנַאג

 ןגיל סע גערב סנעמעוו ףיוא ,םי ןקיזָאד

 ןוא וכע ,הפיח ,ביבא-לת ,ופי טעטש יד

 -ָאלָאק עשידיי לייט רעטסערג רעד ךיוא
 לייט רעטסערג רעד טריפעג טרעוו ,סעינ

 -ץּפָארייא יד טימ יי'א ןופ עיצַאקינומָאק

 זיא קיטכיו רעייז -- .רעדנעל עשיא
 -ייא) "םי רעכעלרעניא,, רעטייווצ רעד

 םי רעד ,י'יא ןיא ("ערָאשזעי, א ךעלטנג

 רעטירד רעד -- ."חלמה םי, עז ,חלמה

 םי רעד זיא ,רעכעלרעניא ןַא ךיוא ,םי

 זיא רעסַאװ סנעמעוו ,הירבט ייב ,תרנכ

 יד ךָאנ ןאראפ זיא סע ,ןצלַאזעג טשינ

 יד, -- טניה) 'םורמ ימ,, ערָאשזעי

 טלַאה סָאװ ,י'א ןופ ןופצ ןיא (''הלוח

 -יק 8 ייב ןוא גנעל יד רעטעמָאליק 7 ייב

 טָאה ןכייט ץוחַא --- .טיירב יד רעטעמָאל
 -ימח) ןלַאװק-לארענימ ,ןלַאװק ךיוא יייא

 "רע עקירעדינ יד .(ערעדנַא ןוא הירבט

 ןיא ךייר ןענעז ןורש ןיא לעיצעּפס רעט
 עכעלטע קידנבָארג ןוא ,רעסאוו-לגיּפש

 -עג ןעמ ןפערט ףיט רעד ןיא רעטעמ

 ןענעז ןופרעד .רעסאוו ףיוא ןָא ךעלנעוו

 עכלעוו ןופ ,סמענורב עסיורג יד טרָאד

 .טרעג-ןצנארעמָאּפ יד טרעסַאװַאב ןעמ

 ןיא סעינָאלָאק יד ןיא (םיסדרּפ) רענ

 .ןורש

 .סנגער ,רָאי ןופ ןטייצ ,טַאמילק 5
 -ָארט-בוס ַא זיא יא ןופ טַאמילק רעד

 -ַאו ךס ַא זיא רע ,טסייה סָאד ,רעשיּפ
 -ץעּפָאריײַא-םורד יד ןיא וליפַא יו ,רעמיר
 (עינַאּפש ,עילַאטיא רעדנעל עשיא
 ןיא יוו ,סייה ױזַא טשינ זיא רע רעבָא
 עיזַא ןופ רעדנעל עשיּפָארט עקיטכיר יד

 8 לארשי-ץרא

 זיא טסבלעז יי'א ןיא רעבָא ,עקירפַא ןוא

 ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא טאמילק רעד

 זיא ןטנגעג-גרעב יד ןיא :ןדישרַאפ ץנַאג
 -נעל-ךַאלפ ןוא ןלָאט יד ןיא ןוא ,רעטלעק

 טָאה ןיימעגלא ןיא .רעסייה זיא רעד
 זיא סָאד ,רָאי ןופ ןטייצ ייווצ רָאנ י'יא

 זיב חסּפ ןופ ךיז טיצ סָאװ רעמוז רעד

 זיב תוכוס ןופ ,רעטניוו רעד ןוא ,תוכוס

 ארמג רעד ןיא) רעמוז ןצנַאג ַא .חסּפ

 טשינ טײג ("'המחה תומי, סע טסייה

 ,רעטניוו ןיא ןענעז סנגער יד ,ןגער ןייק

 ןיא רעבירעד טסייה רעטניוו רעד ןוא

 -סנגער יד) י'םימשגה תומי, ארמג רעד

 -ַאװ יד ךעלנייוועג זיא רעמוז ןיא ,(געט

 ,לָאט ןיא סויזלעצ דארג 20 ייב טייקמיר
 טכַאנייב .גרעב יד ןיא דארג 26 ייב ןוא
 זיא רעמוז .רעקיצניו דארג 6 טימ זיא

 זיא רעטניוו ,יוט רעד קרַאטש טכַאנייב

 ,םירַאװ דארג 10 ייב ךיוא ךעלנייוועג

 זיא סע זַא ,ךיז טפערט לָאמליײיט רָאנ

 זיב (טכַאניב לעיצעפס) טלַאק קרַאטש

 -גרעב רעד ןיא ,טסָארּפ דארג 2 רעדָא 1

 ךיז ןפערט (ןורבח ,תפצ ,םילשורי) טנגעג
 סע ןוא ,ןטלעק ערעסערג ךָאנ רעטניוו

 "יה יד .יינש ַא לָאמלייט טרָאד טלַאפ

 -יוא) לולא ןוא בא ןענעז םישדח עטס

 טבש ןוא תבט עטסליק יד ןוא (טסוג

 עסייה רעייז ןזָאלב לָאמלייט .(רַאונאי)

 טפור ןעמ סָאװ ,רבדמ רעד ןופ ןטניוו
 ץיה יד טייגרעד טלָאמעד ןוא ,"ןיסמַאכ ,
 ;סויזלעצ דַארג רעמ רַאגָאז ןוא 40 זיב

 סנגער --- .גנַאל טשינ טרעיוד סָאד רעבָא

 -תוכוס ךרעל י"א ןיא ןלַאפ ןָא ןביוה
 -ַאכָאנ געט עכעלטע וצ ןלאפ ייז ןוא ,טייצ

 רעד ןסיה סנעגער עטשרע יד .דנַאנ
 סָאװ ,סנגער עטצעל יד ןגעקַאד ,"הרוי,,
 ןוא םירוּפ ןשיוצ טייצ רעד ןיא ןלַאפ
 -כרוד רעד ."שוקלמ, רעד ןסייה חסּפ
 ףיולרַאפ ןיא ןגער ןופ לַאפ רעכעלטינש
 600 ייב י"א ןיא טפערטַאב רָאי ַא ןופ
 ,רעטעמילימ
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 ..םייח ילעב ,ןסקיועג ,ןלארענימ 6
 לָאמַא ןענעז סע ואוו ,דנַאל ַא זיא יייא
 ןענעז עכלעוו ,ןענַאקלואוו קיטעט ןעוועג

 רעד טימרעד ןוא ,ןרָאװעג ןשָאלעגנייא

 -אב טייצ וצ טייצ ןופ סָאװ ,ךיז טרעלק

 -רעטיצ-דרע ךיוא י'יא ןיא ןעמ טקרעמ
 שינרעטיצ-דרע עסיורג עטצעל יד) ןשינ

 ןופרעד .(1927 רָאי ןיא ןעוועג זיא
 ןדָאב לייט עסיורג ַא סָאװ ,סע טמַאטש

 ,רענייטש-ןַאקלואוװ טימ טקעדַאב זיא

 ןעײטשַאב י"א ןופ גרעב יד ,(טלַאזַאב)

 סע רעבָא .רענייטש-ךלַאק ןופ סנטסיימ

 יד ןיא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,רעכיז זיא

 ןוא ,ןזייא ,רעּפוק :ןלארענימ עכייר גרעב

 טגָאזעג טרעוו 'ח םירבד שמוח ןיא ןיוש

 בוצחת היררהמו לזרב הינבא,, י'יא ןגעוו

 ןוא ןזייא ןענעז רענייטש עריא) י'תשוחנ

 "וק ןקַאהסיוא וטסעװ גרעב עריא ןופ

 ןיא ךיז ןעניפעג ןלארענימ עכייר .(רעּפ
 -ַאּפ ןצלָא) חלמה םי ןופ טנגעג רעד

 ןוא ,(םויזענגַאמ ,לבעווש ,םָארב ,שַאט

 ךיוא זַא ןעגנוניימ ןַארַאפ ןענעז סע

 רענעי ןיא ןַארַאפ ןענעז ןלַאװק-טפַאנ
 םייב תילטע ןופ טנגעג רעד ןיא ,טנגעג

 טרעוו סָאװ ץלאז טייבראעג טרעו םי

 ןקעוװצ-עירטסודניא וצ טצונַאב ךיוא
 -אב ייא ןופ טנגעג-ךַאלפ יד ןיא דרע יד

 -ײמ טכיש רעטשרעביוא רעד ןיא טייטש

 ךיוא ןוא ,ןדָאב םייל ןרעווש ןופ סנטס

 רעייז זיא סָאװ ,'יארמאכ,, רעטכייל ןופ

 -דרּפפ רענטרעג-ןצנַארעמָאּפ רַאפ טוג

 עירטסודניא:לארענימ רעד ןופ .(םיס

 -קודָארּפ רעד ךיוא ןזייוואוצנָא ךיוא זיא

 -עגסיוא טרעוװ סָאװ ,טנעמעצ ןופ עיצ

 ךרוד למרכ ןופ ךלַאק םעד ןופ טעברַא

 ןיא -- .הפיח ייב יירשנ, קירבאפ רעד

 .ךייר רעייז י"א זיא (ארָאלּפ) ןסקיוועג

 יד טנַאמרעד ןרעװ םירבד שמוח ןיא

 -קודָארּפ-ןסקיװעג 7 יד ,!!םינימה תעבש,,

 סָאד ,טמירַאב זיא י''א עכלעוו טימ ,ןט

 590 ?ארשי-ץרא

 ,ןגייפ ,ןביורטנייוו ,ןטשרעג ,ץייוו :ןענעז

 "ייט) קינָאה ןוא ןטריבליײא ,ןעמיורגלימ
 -עג:טּפיוה סָאד ןענעז סנטצעל .,(ןעלט
 ,ןטכורפ-סורטיצ יד ךיוא יי'א ןופ סקיוו

 ןוא םיגורתא ,ןצנארעמָאּפ :ןענעז סָאד

 ַא ןיא י"א ןיא ןסקאוו סע .טכורפּפיײרג

 ,(םיחיטבא) ןווברַא ךיוא לָאצ רעכייר

 יָאּפ ,לפָאטרַאק :יװ ,תוקרי ןטרָאס עלַא

 ,קַאניּפש ,סעקַארוב ,ןרעמ ,טיורק ,ןרָאדימ

 -ַאלַאק ,טַאלַאס ,ךעטער ,לבָאנק ,סעלעביצ
 ןטכורפ יד ךיוא יו ,המודכו ןרָאיפ

 -יולפ ,סענרַאב ,לעּפע ,ןעלטייט ,ןעלדנַאמ
 ךיוא תואובת ןופ ןוא ,סעקװַאקסורט ,ןעמ

 ךיוא ןוא (ןימשמוש) םאזעס ,ארוד רעד
 טכַאמעג ךיוא טָאה ןעמ ;סקאלפ ,קאבַאט

 ןענעז רעמיוב .לעוװנייב טימ סעבָארּפ

 -ייו רעייז (רעמיוב-טכורפ ץוחַא) ןַארַאפ

 וצ ךיז ןעמ טימַאב סנטצעל רעבָא ,קינ

 -ַאפ ָאד ןענעז סע .רעדלעוו ךיוא ןצנַאלפ

 -ּפילאקייא רעד ,רעמיוב-ענסָאס יד ןַאר

 רעשידי רעד, סע טפור ןעמ) סוט

 טכארבעג םיא ןבָאה ןדיי לייוו ,!'םיוב

 יד ןענעקירטוצסיוא ידכ ,ןצנַאלפרַאפ וצ

 ךיוא ,המודכו ןסערּפיצ ,עיצַאקַא ,(ןּפמוז

 עטסנדישרַאפ יד ןיא ָאד ןסקַאװ ןעמולב

 -עז (אנואפ) םייח ילעב ןופ --- .ןטרָאס

 עכילזוה יד טײרּפשרַאפ ןטסיײמַא ןענ

 לזייא רעד ,ןסּפעש ,יק :תופוע ןוא תומהב

 טניד סָאװ ,(קינייװ ןַארַאפ ןענעז דרעפ)

 רעד ,למעק רעד ,ןכַאז ןריפרעביא םוצ

 ןיא טערטרַאפ סָאװ ('הדרפ,,) ריטליומ

 ,זנעג ,רעניה ,דרעפ-סטעברַא סָאד יייא

 -רָאס ענעדישרַאפ ,סעקידניא ,סעקשטַאק

 ןיא ןעגנאפעג ןרעוװ סָאװ ,שיפ ,לגייפ ןט

 .םי ןשידנעלטימ ןיא ךיוא ןוא תרנכ םי

 ,ןרעב ,ןבייל יו ,תוח עדליוו רָאג יד ןופ

 ןעוועג ןטייצ עטלַא יד ןיא ןענעז סָאװ

 רעד זיא טנַאקַאב) י''א ןיא טײרּפשרַאפ
 םג,/ ךלמה דוד ןופ לאומש רפס ןיא רוּפיס
 זיא ('ךדבע הכה בדה תאו יראה תא
 טפערט ןעמ .ןבילבעג טשינרָאג טנייה
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 "אב ַא .ןסקופ ,ןשריה ,ףלעוװ ,ןלַאקַאש

 ןגעק סנטצעל ןעמ טריפ ףמַאק ןרעדנוז

 -סָאמ ,ךעלעגילפ ןטרָאס ענעדישרַאפ יד

 עקיּפמוז יד ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ ,ןטיק

 -ָאנַא, ןטיקסָאמ טרָאס ןייא ןוא ,טנגעג

 -עירַאלֲאמ יד טכאזרואראפ  !יסעלעפ

 - ,טייהקנארק

 עשיטילָאּפ יד .י'א ןופ עטכישעג ?7

 עטלַא רָאג טכיירג י"א ןופ עטכישעג
 סע ,קירוצ רָאי טנזיוט 5 -- 4 טימ ןטייצ

 -ישרַאפ טניואוועג דנאל םעד ןיא ןבָאה

 שיטילָאּפ ןוא ,רעקלעפ עשיטימעס ענעד
 סָאד טשרעהעג דנאל םעד רעביא ןבָאה

 רעטיטעכ .עטלַא יד .,םירצמ עטלַא

 סע ןיא טפָא ץנאג ןוא ,רושא ,(םיתח)

 טלײטעצ ,קיגנעהפָאמוא ןעוועג ךיוא

 ,רעקלעפ עקיטרָא ענעדישרַאפ יד ןשיווצ

 ,םיתשלּפ ,(רעיצינעפ) םינענכ .,ירומא

 י"א ןופ גנושרעהַאב רעד ןגעוו .םודא

 -יס עטנַאקַאב יד רימ ןעניפעג ןדיי ךרוד

 עשוהי ןופ טייצ רעד ןיא ךיינת ןוא םירוּפ

 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא ןונ ןב
 ןיא .גנונעכער-טייצ רעכעלנייוועג רעד

 ןעוועג ןדיי ןענעז רָאי 800 ןופ ףיולרַאפ

 ןופ ןברוח םוצ זיב יייא ןיא רעשרעה יד

 דנאל עצנַאג סָאד ןעוו שדקמה תיב ןט1

 -רעה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא זיא
 זיא לבב ןעװ ךָאנרעד .לבב ןופ טפַאש
 עיסרעּפ ךרוד ןעראוועג ןעמונעגנייא
 לייט ַא ןרָאװעג י"א ךיוא זיא (סרּפ)
 ןדיי יד :עירעּפמיא רעשיסרעּפ רעד ןופ
 יד ןעמוקאב סרּפ ךלמ שרוכ ןופ ןבָאה
 יד ,דנַאל ןיא ןעמוקוצקירוצ שינביולרעד
 שדקמה תיב ןט2 סָאד טיובעג ןבָאה ןדיי
 -גוא עימָאנָאטױא עסיוועג ַא טַאהעג ןוא
 סָאד .טפאשרעה רעשיסרעּפ רעד רעט
 -רַאפ) 222 רָאי םעד זיב טרעיודעג טָאה
 ןעוו (גנונעכער-טייצ רעכעלנייוועג רעד
 יד ןכָארבעצ טָאה ןודקומ רעדנאסקעלַא
 "יא עלַא ןשיװצ ןוא עירעּפמיא עשיסרעּפ
 "עד .י'א ךיוא ןעמונעגנייא רעדנעל ער

 לארשי-ץרא

 שיטקַאפ
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 -יוא רעשידיי רעד ןוא יא זיא טלָאמ

 רעטנוא ןעמוקעג בושי רעשימָאָאנָאט

 -ץעּפָאריײא-שיכירג רעד ןופ סולפנייא םעד

 י"א טָאה טייצ עגנַאל ַא .טלעוו רעשיא

 "וצ טפאשרעה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז
 םירצמ ןיא םיכלמ עשיכירג יד ןופ טשרע

 ןיא םיכלמ עשיכירג יד ןופ ךָאנרעד ןוא
 דנַאטשפיוא רעד זיב (סוכויטנַא) עיריס

 -רָאי ןט2 ןיא) ןדלעה-םיאנומשח יד ןופ

 .טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוה

 י"א טײרפַאב ןצנַאגניא טָאה (גנונעכער
 עשידיי עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןפַאשעג ןוא

 -נייועג רעד רַאפ) 62 רָאי ןיא .הכולמ

 -ימיור רעד טָאה (גנונעכער-טייצ רעכעל

 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ,רעטילימ עש

 םגה ןוא ,י'א ןעמונעגנייא ,סואעּפמָאּפ
 -עג ַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה י"א ןיא ןדיי

 ענעגייא וליפַא ןוא עימָאנָאטױא עטיוו

 ןױש סע זיא (ספירגא ,סודרוה) םיכלמ

 ,ץניווארּפ עשימיור ַא ןעוועג

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד ךָאנ 70 רָאי ןיא

 ןגעק ןדיי ןופ המחלמ רעד ןיא ,גנונעכער

 טעטכינרַאפ רעמיור יד ןבָאה ,רעמיור יד

 ,עימָאנָאטײױא לסיב עטצעל סָאד ךיוא

 ןברוח) שדקמה תיב עט2 סָאד טנערברַאפ

 י"א זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא (ינש תיב

 "יור רעד רעטנוא ןעוועג טייצ עגנַאלַא

  ץנַאג טָאה עכלעוו ,טפאשרעה רעשימ
 רעניואווניא עשידיי יד טקורדעג טּפָא
 ךָאנ לעיצעּפס) תורזג ענעדישרַאפ טימ

 -פיוא ןטקירדרעטנוא ןשיגַארט םעד
 ןבָאה ןדיי יד ןוא ,(אבכוכ-רב ןופ דנַאטש

 {דנַאל ןופ טרעדנַאװעגסיױא ןזיײװנסַאמ
 -תולג עגנַאל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -עג רעש ןענעז סרעדנוזאב .עכָאּפע

 ןעוו ,י'א ןיא ןדיי ףיוא תורזג יד ןרָאװ
 -יור יד טשרעהַאב טָאה םוטנטסירק סָאד
 ךיוא טקירדעג טָאה ןוא עירעּפמיא עשימ
 ןט7 ןופ ביוהנָא ןיא .,י''א ןיא ןדיי יד
 ןפורעגסיוא דעמכַאמ טָאה טרעדנוהרָאי
 -כַאמ יד ,עיגילער עיינ ןייז עיבַארַא ןיא
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 טָאה רע עכלעוו ,(םאלסיא) עשינַאדעמ

 ןוא רעייפ טימ ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג

 ןיא רעדנעל יד קידנעמענייא ,דרעוװש
 זיא ייז ןשיווצ .עקירפַא ןוא עיזַארעדָאפ

 -רעה רעד רעטנוא רעטנורַא יייא ךיוא
 ןפילַאק עשיבַארַא ענעדישרַאפ ןופ טפַאש

 זיא ךַארּפש עשיבַארַא יד ,ןענַאטלוס ןוא

 רעבַארַא ךס ַא ,עדנשרעה יד ןרָאװעג

 -ונרַאפ ןוא דנַאל ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 "עד ןופ .רעפרעד ןוא רעדלעפ יד ןעמ

 ןופ גנוטסיוורַאפ יד טריטַאד ןָא טלָאמ
 -דנאל רעד ןופ גנומערָארַאפ יד ,דנאל

 עקיזָאד יד ןוא ,לדנַאה ןופ ,טפַאשטריוו

 רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג זיא גנוטסיוװרַאפ

 -לטימ ןופ ףיולרַאפ ןיא סָאװ ,טימרעד

 -.המחלמ רעד ןעוועג י"א זיא רעטלַא

 יד ןוא רענאדעמכַאמ יד ןשיוװצ טקעיבָא

 יעסונ,)) רערָאפ - ץיירק עכעלטסירק

 ןט11 ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,(''בלצה

 -ָארייא ןופ טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא ןט2

 ןופ דנַאל עקיליײה סָאד ןזיילוצסיוא עַּפ

 ןפמַאק יד ךיוא .טנעה עשינַאדעמכַאמ יד

 ןכייש ןוא ןפילַאק ענעדישרַאפ יד ןשיווצ

 סַאשַאּפ עשיקרעט עקידרעטעּפש יד ןוא

 ,דנַאל סָאד ןכַאמ בורח ןפלָאהעג ןבָאה

 ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט16 בױהנָא ןופ

 ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןענופעג יייא

 רָאי ןזיב טרעיודעג טָאה סָאװ .,ייקרעט

 ןעמונעגנייא טָאה דנאלגנע ןעוו ,7

 1920 רָאי ןיא זיא דנאל סָאד ןוא ,יייא

 דנוב-רעקלעפ ןכרוד ןרָאװעג טרעלקרעד
 סָאד ,דנאלגנע ןופ דנאל-טַאדנַאמ סלַא

 םעד י"א רעביא טָאה דנאלגנע ,טסייה
 -טּפױוה רעד ןוא ,טכיזפיוא יד ,טאדנַאמ
 וצ זיא טאדנַאמ ןופ דוסי:-טּפיױה ,ליצ
 עלַאנאיצַאנ עשידיי ַא י"א ןיא ןפַאש
 -אראלקעד-רופלאב רעד ןופ ןיז ןיא םייה
 -עגסױרַא 1917 רָאי ןיא זיא סָאװ ,עיצ

 םעד ךרוד דנאלגנע ןופ ןרָאװעג ןבעג
 ןגעוו רופלַאב דרָאל רעטסינימ רעשילגנע
 עלַאנאיצַאנ יד לארשי-ץרא ןיא ןפַאש
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 תיב, םעד ,קלָאפ ןשידיי םעד ראפ םייה
 1947 רעבמעווָאנ ןט29 םעד .,!'ימואל

 טמיטשאב רעקלעפ עטקינייאראפ יד ןבָאה
 ןוא ,לארשי-ץרא ןופ גנולייטעצ יד

 1948 לירּפא ןט14 םעד ,חשת רייא 'ה

 עשידיי יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא

 לײט ַא ןיא יילארשי, תנידמ ,הכולמ

 טייצ רעצנַאג רעד ךרוד .לארשי-ץרא ןופ
 ,קידנעטש ,עכָאּפע -תולג רעד ןופ

 -רַאפ יד ןיא ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה
 "עג ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עטססנדיש

 ןיא ,י"א ןיא ךיז ןצעזַאב וצ טבערטש

 ןענעז טרעדנוהרָאי ןט5 ןוא ןט4 ,ןט2

 ,תובישי עשידיי עסיורג י"א ןיא ןעוועג

 ןוא םיאישנ יד טריפעגנָא ןבָאה ייז טימ

 ןעמַאטש ייז ןופ ןוא ,םיארומא יי'א יד

 ירד עצנַאג ַא ןוא ימלשורי ,הנשמ יד

 -רעירפ יד זיא ,רעטעּפש ךיוא ,.םישרדמ
 -עג ןענעז ,רעטלַאלטימ ןופ ןטייצ עקיד

 "יפ רעד רעטנוא תובישי יייא ןיא ןעוו

 ןזיב זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .םינואג ןופ גנור

 טייצ ' רעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט11 םעד
 ךָאנ י"א ןיא זיא !'בלצה יעסונ; יד ןופ
 .בושי רעשידיי רעדנטײדַאב ַא ןעוועג

 ןבָאה 'בלצה יעסונ, עמַאזיורג יד רעבָא

 -עגסיוא ןדיי י'א לייט ןטסערג םעד

 -רָאד רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .טעליוק
 רעייז ןרָאװעג בושי רעשידיי רעקיט

 ןבָאה ןדיי לָאצ עסיוועג ַא רעבָא ,ןיילק
 ןעו .ןענופעג קידנעטש טרָאד ךיז
 טפלעה רעט2 רעד ןיא זיא ץ'במר רעד

 ,י'א ןייק ןעמוקעג טרעדנוהרָאי ןט3

 ףדיי קיניװ טרָאד ןענופעג רע טָאה
 ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא טשרע
 -עּפס ,ןדיי רעמ טרָאד ןצעזַאב ןביוהעגנָא
 ןדיי עשידרפס ענעבירטעגסױרַא יד לעיצ

 קרַאטש .,לאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ

 רעשידי רעד ךיז טָאה טרעסערגרַאפ
 "גוהרָאי ןט19 ןיא טשרע י''א ןיא בושי
 ןט19 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא .טרעד

 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי
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 ןופ גנוגעוַאב יד רעדנעל ענעדישרַאפ

 ענעדישרַאפ ;'ןויצ תבח,/ סענרעדָאמ

 ןבָאה רעלעטשטפירש ,םינבר ,רעוט-ללכ

 קנאדעג םעד  ןטיײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא

 ןריזינָאלָאק ,י'א ןיא ךיז ןצעזַאב ןגעוו

 ןבָאה סע .טעברַא-"דרע ףיוא ןדיי טרָאד

 -ָאלָאק עשידיי יד ןײטשטנַא ןביוהעגנָא
 ייױליב,, יד ןביױוהעגנָא ךיז טָאה סע :סעינ

 סָאד ,גנוגעווַאב (''הכלנו וכל בקעי תיב ,)

 ןָארַאב ."הילע עטשרע, יד ןעוועג זיא

 וצ ןפעהטימ ןביוהעגנָא טָאה דלישטָאר

 עלַא יד .,סעינָאלָאק ןופ גנודנירג רעד

 -יירַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוגעוואב ענלעצנייא

 רעסיורג רעד ןיא 1897 רָאי ןיא טקינ
 -עג זיא סָאװ ,עיצאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 רעד .לצרעה .רד ךרוד ןרָאװעג ןפַאש
 ןוא ,טרעסערגרַאפ רדסכ ךיז טָאה בושי

 ןט-20 ביוהנָא ןיא רעקרַאטש ןרָאװעג זיא

 "ייווצ ,, יד ןעוועג זיא סָאד .טרעדנוהרָאי

 דנאלגנע טָאה 1917 רָאי ןיא .''הילע עט
 ,עיצאראלקעד-רופלַאב יד ןבעגעגסורַא
 עלַאנאיצַאנ סלַא י"א טנעקרענַא סָאװ

 ,1920-1919 ןרָאי יד ןיא .ןדיי רַאפ םייה
 "יוו ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ דלַאב

 י"א ןייק טרעדנאוועגנייא ןדיי ליפ רעד

 יד ןיא ךָאנרעד ןוא (''הילע עטירד,, יד)

 "יורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1925-1924 ןרָאי
 ןדיי עשילוּפ ןופ (''עטרעפ,,)) הילע עס

 "וקעגרָאפ זיא 1929 רָאי ןיא ,י'יא ןייק

 ַארַא ןופ לאפרעביא רעקיטולב רעד ןעמ

 -לעה זיא עכלעוו ,ןדיי-י''א יד ףיוא רעב

 יד זיא ןוא ,ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא שיד

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1923 --- 1925 ןרָאי
 ןבָאה 1926 רָאי ןיא .""הילע עטפניפ,
 עשיבַארַא עקיטולב יד ןבױהעגנָא ךיז
 -יודעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא

 --- ,1929 ןיא ךורבסיוא-המחלמ ןזיב טרע

 "עג טרימַאלקָארּפ זיא 1948 רָאי ןיא
 הנידמ יד .,הכולמ עשידיי יד ןרָאװ

 רימ .י'א ןופ לייט ַא ןיא ,?"לארשי;
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 רוציקב רעיײז רָאנ ןבעגעג ָאד ןבָאה

 רעמ ןבעג ןלעװ רימ .םינינע עלַא יד ןגעוו

 יו ,רעטרעװװכוז עדנפערטַאב יד  ייב

 ,י"םילשורי ,!יהקולח,, ,''הילע,, ,''םזינויצ,

 "'לארשי, הנידמ רעשידיי רעד ןגעוו ןוא
 ,דנאב ןט2 ןופ ףוס םוצ תופסוה יד עז

 י"א .רעטילימ ,ייצילָאּפ ,גנוריגער 8
 -רעקלעפ ןופ סולשַאב םעד טול ,זיא

 "טַאדנַאמ ַא ןעוועג ,1922 רָאי ןופ דנוב

 סָאד ,דנאלגנע ןופ 'יא , סָאלק ןופ דנַאל

 רעד טימ טריפעג טָאה דנאלגנע ,טסייה
 ןטיירגוצוצ סע ידכ;דנַאל ןופ גנוריגער

 רעשיטילָאּפ רעקידנעטשטסבלעז ַא וצ
 -י''א ןיא טרעוו רעבָא ייברעד :ץנעטסיזקע

 -עג טָאה דנאלגנע זַא ,טגָאזעג טאדנַאמ
 ןדיי רַאפ ןפַאש וצ ןקריווטימ ןעפרָאד

 ןופ ןיז ןיא םייה עלַאנאיצַאנ ַא יא ןיא

 טשינ ,עיצאראלקעד-רופלַאב רעטנָאמרעד

 ןופ טכער יד ייברעד קידנרעלעמשרַאפ

 .דנַאל ןופ רעניואווניא עקירעביא יד

 טימ טריפעג טָאה דנאלגנע ןופ ןעמָאנ ןיא
 -אשימָאק-ייה,, ַא י"א ןיא גנוריגער רעד

 שיאערבעה ףיוא ,(ראסימָאק-ךיוה) "ירענ
 עדנע רעד טניז ןופ .?ןוילעה-ביצנ;,
 -טקיניאראפ יד ןעוו ,1947 רָאי ןופ

 -ַאב ןבָאה סעסקוס קייל ןיא רעקלעפ
 טלייטעצ טרעוו לארשי-ץרא זא טמיטש

 -ארא ןא ןיא ןוא הנידמ רעשידיי ַא ןיא
 זייוכעלסיב ןדיי יד ןבָאה ,הנידמ עשיב

 ןיא הנידמ יד ןעמענרעביא ןביוהעגנא

 "אב זיא סָאװ ,לארשייץרא לייט רעד

 .הנידמ עשידיי יד סלא ןרָאװעג טמיטש

 ןיא דנאלגנע טָאה יאמ ןט15 םעד

 ןיא ןוא ,לארשי:ץרא טזָאלראפ ןצנאג

 "עג טרימאלקָארּפ זיא לייט ןשידיי םעד

 ןטימ .הנידמ עשידיי יד לעיציפָא ןרָאװ

 זיא סע .,"לארשי, ןעמָאנ ןלעיציפָא

 -יגער עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיילג

 ןוירוג ןב דוד טימ 'יילארשי, ןופ גנור

 ןענעז סע ןוא רעטסינימ רעימערּפ סלא
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 ןרָאטסינימ עשידיי ןרָאװעג טמיטשאב
 -עומ,) טאר רעקילייווטייצ ַא ךיוא ןוא
 ןלַאװ ןעמוקרָאפ ןלעו סע זיב (''הצ

 רעטשרע סלא .טנעמאלראּפ ןטשרע םוצ

 זיא לארשי הנידמ רעד ןופ טנעדיזערּפ
 -צייוו םייח רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג טלייוו רעד

 ןיא זא ןרָאװעג טרימאלקָארּפ זיא סע .ןאמ

 עלא ךיילג ןענעז לארשי הנידמ רעד

 ןוא עיגילער ןופ דישרעטנוא ןא ,רעגריב

 -ָארּפ לעיציפא זיא סע .טעטילאנָאיצאנ

 ,יעמרא עשידיי יד ןרָאװעג טרימאלק
 "עג טריזינאגרָא ןענעז סע רעכלעוו ןיא

 "אגרא - רעטילימ ענעדישראפ יד ןרָאװ

 ןופ טריטסיזקע ןבָאה רעכלעוו סעיצאזינ
 ןוא (יחל ןוא !יןוגרא, ,''הנגה.,)) רעירפ

 לייט ןשיבַארַא ןיא -- .ח"מלפ ךיוא

 ןייק ןרָאװעג טרימאלקָארּפ טינכָאנ זיא
 ןטייווצ ףוס םוצ תופסוה יד עז .גנוריגער

 ,"לארשי תנידמ,, ןגעוו דנַאב

 ,1948 ןיא טציא .גנורעקלעפאב 9

 ןוא ןאילימ ןייא יי'יא ןיא ןַארַאפ ןענעז

 יײז ןשיװצ .,רעניואווננייא טנזיױט 0
 ,ןדיא טנזיוט 850 ךרעל

 -כאמ ןוא עכעלטסירק ,רעבַארַא .0
 "יואוונייא עשיבַארַא לָאצ יד .ענאדע'מ

 "יוט 900 ךרעל טציא זיא י'יא ןיא רענ

 לייט רעניילק ַא רָאנ ןענעז ייז ןופ .טנז

 -עביא עלַא ;ןטסירק (טנזיוט 70 ךרעל)

 ןגעוו .רענַאדעמכַאמ ןענעז רעבַארַא עקיר

 יד ןופ רעגייטשיסנבעל םענײמעגלַא םעד

 -לעז רעד טעמכ זיא סָאװ) ללכב רעבַארַא

 ןטנעָאנ ןופ רעבַארַא עלַא רַאפ רעב

 -ַארַא טרָאװכוז םייב רימ ןבעג (חרזמ

 -גוביולג עזעיגילער ערעייז ןגעוו "רעב

 -עמכַאמ,, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג ןעג

 ןבעג רימ ןלעוװ ָאד .?עיגילער עשינַאד

 ,טרפב רעבַארַא-י'א יד ןגעוו סָאװטע

 -עפ ןענעז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד
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 טשינ ןציזאב סָאװ ,טייל-ספרָאד) ןכַאל
 "עז ייז ןופ לייט רעבָא .(דלעפ ךס ןייק

 ןבָאה סָאוו ,םיצירּפ ,סידנעפע ךיוא ןענ

 -טסירק יד .ךייר ןענעז ןוא רעטיג-סיורג

 -גיא ןײמעגלַא ןיא ןענעז רעבַארַא רעכעל

 יד :עשאנַאדעמכַאמ יד ןופ רעטנעגילעט

 סנטסיימ ןעניואוו רעבַארַא עכעלטסירק

 ןטיורג ַא ןבָאה יז ןוא טעטש יד ןיא

 יד ןופ קיטילָאּפ רעד ףיוא סולפנייא

 , ,רעבַארַא

 -עקלעפַאב עושידיי-טשינ ערעדנַא 1
 ןַארַאפ ךיוא זיא רעבַארַא ץוחַא .גנור

 -עקלעפַאב עשידיי-טשינ ַא ךָאנ יייא ןיא
 עטסנדישרַאפ ןופ ןטסירק ןטסײמַא ,גנור

 -רַאפ זיא יי'יא .טלעוו רעד ןיא רעקלעפ

 ,טלעו רעכעלטסירק רעד ןיא טקיליײה

 ךיז ןעניפעג סע ואוו דנַאל סָאד סלַא

 ץוחַא .רעטרע עכעלטסירק עטקיליײהרַאפ

 ערעדנַא ןופ ךיוא ןארַאפ ןענעז ןטסירק
 סנעמעוו) ןזורד ,ןטסיהַאב יו תונומא

 ןופ שימעג ַא ןענעז ןעגנוביולג עזעיגילער

 עז) םינורמוש ,(םאלסיא ןוא םוטנטסירק

 ייב ןעמאזוצ ,ערעדנַא ןוא (''םינורמוש.,

 -ָאד יד ןופ סולפנייא רעד .טנזיוט 10 ַא

 י"א ןיא ןטסירק עשיבַארַא-טשינ עקיז
 ןופ ךס א ןוא עסיורג ַא רעייז זיא

 ערעייז ןופ ןסערעטניא יד ןטערטרַאפ ייז

 עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ייז ןוא ןגנוריגער

 ןיא ,ןזעווץנאניפ ןוא לדנאה ןיא ךיוא

 .ןבעל ןזעיגילער

 טמענ ןעמ .גנורעקלעפַאב עשידיי 2
 -ַאפ ןענעז ,1948 ףוס ןיא טציא זַא ןָא

 ייז ןופ דיי טנזױט 850 ךרעל ןַאר

 יד ,טנעצארּפ 75 ייב טעטש ןיא ןבעל

 עטסערג יד ,ןּפורג ןיא ךיז ןלייט ןדיי

 ןדי עלַא ןופ טנעצָארּפ 80) לָאצ

 -ַאטש סָאװ ,םיזנכשא יד ןענעז (י''א ןיא

 "עמַא ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןופ ןעמ



599 

 יד ,"םידרפס,, יד ןעייג ייז ךָאנ .עקיר
 -ירטעגסױרַא עקילָאמַא יד ןופ ךעלקינייא

 -רעד .,לאגוטרָאּפ ןוא עינאּפש ןופ ענעב
 ןדיי ,"םינמית, יד ןענעז לוצ ןיא ךאנ

 ןעייג ךָאנרעד ןמית ןופ ןעמַאטש סָאװ
 ןופ ןבַארגמ ףדיי ןפיט ענעדישרַאפ
 עשינאקירפַא-דרָאנ ערעדנַא ןוא עקָארַאמ

 ןדיי עשיסרעּפ ,ןדיי עשירַאכוב ,רעדנעל

 ןופ ךאוּפש יד .ןדי ערעדנא ןוא

 -ערבעה ןצנַאגניא טעמכ זיא טנגוי רעד

 "יורג רעייז ַא טדער ערעטלע יד ןופ ;שיא

 -נכשא לייט ַא ןוא ,שיאערבעה לייט רעס

 ןדער ,רוד ןטלַא ןופ לעיצעפס ,ןדיי עשיז

 טרעו ךארּפש עשיאערבעה יד .,שידיי

 "מוא יד סלא טקיטסעפַאב רדסכ ץלַא

 -- .י"'א ןיא ןדיי יד ןופ ךַארּפש-סגנאג
 ,תולהק ןיא טריזינַאגרָא זיא בושי רעד

 ןייא עינָאלָאק ןוא טָאטש רעדעי ןיא
 ןופ ןעמאזוצ תולהק עלַא יד ןוא ,הלהק

 ןייא ןיא ןדנוברַאפ ןענעז דנאל ןצנַאג

 -ַאגרָא רעטנעקרענַא גנוריגער רעד ךרוד

 ןענַאגרָא יד ."לארשי תסנכ, עיצַאזינ
 רעד ףענעז ילארשי תסנכ, רעד ןופ

 ! ,"'םירחבנה תפסא,, טנעמַאלרַאּפ רעשידיי

 ןופ ןוא ,ןשטנעמ 17 ןופ טײטשַאב סָאװ

 רעד ךרוד טלייוורעד) ""ימואלה דעו, ַא

 -ַאנ,; טסייה סָאד ,(''םירחבנה תפסא;
 21 ןופ טײטשַאב סָאװ ,ייטאר לַאנָאיצ

 רעד ןופ ןצננעטעּפמָאק יד ןיא .ןשטנעמ

 -ילער עלַא ןיירַא ןעייג ""לארשי תסנכ;

 ןזעװװלוש סָאד ,בושי ןופ םינינע עזעיג

 -ילגנע רעד תעב ןוא ,ןטלַאטשנַא-הקדצ

 -נעזערּפער ךיוא יז טָאה הלשממ רעש

 רעד רַאפ בושי םעד שיטילָאּפ טריט

 עמערטסקע לָאצ עסיוועג ַא .גנוריגער

 רעד ןופ ןטערטעגסױרַא זיא ןסקָאדָאטרָא
 ןופ ןדָאב םעד ןפיוקוצסיוא ידכ ,טלעװ . לייט רעזעיגילער סלַא .י"לארשי תסנכ;
 -יבַאר רעד זיא יילארשי תסנכ,, רעד ןופ

 רעייז ןוא (הלהק רעדעי ןיא םינבר) טַאנ

 תונבר, יד זיא ץנאטסניא עטסכעה

 200 לארועי-ץרא

 ("טַאניבאר רעטסכעה רעד) '"תישארה
 -ַאב ןוא םילשורי ןיא ךיז טניפעג סָאװ
 יז ןשיווצ ןוא רעדילגטימ 8 ןופ טייטש

 ןוא רעשיזנכשַא ןא ,םינבר-טּפיוה 2
 ,רעשידרפס

 טעטש ענעעזעגנָא יד ןגעוו .טעטש .3
 יד ייב רימ ןבעג י'יא ןיא סעינָאלָאק ןוא

 ,םילשורי יװ ,רעטרעווכוז עדנפערטַאב
 ,המודכו הוקת-חתּפ ,ביבא-לת

 .עיצאזינָאלָאק ןוא טפַאשטריװדנַאל .14

 ןאילימ 26  ייב ןַארַאפ זיא י"א ןיא
 1000 זיא םאנוד רעיינ 1) דרע םאנוד

 "רַאַאב ןרעוו ייז ןופ .(רעטעמ-טארדַאוװק
 -ימ 6 --- 5 יו רעמ טשינ התע-תעל טעב
 ףענעז עקירעביא יד לייוו ,םאנוד ןאיל
 -רַאַאב ןעמ סָאװ ,גרעב עטעקַאנ רעדָא

 ןופ םיחטש עסיורג רעדָא ,טשינ טעב
 "ורטסיוא טשרע ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןּפמוז

 טימ ןדיי יד טציא ןעוט סָאד ;ןענעק

 עשידיי יד .עיצאזינָאלָאק רעיינ רעייז
 טרעסערגרַאפ י''א ןיא טפַאשטריוודנאל
 1948 רָאי ןיא .,רָאי סעדעי טימ ךיז
 טימ ןָאילימ 1 טַאהעג ןדיי ןבָאה
 םעד ןופ .םאנוד טנזיוט טרעדנוה סקעז

 "אקיּפ, וצ םַָאנוד טנזיוט 440 ןרעהעג
 ןשילגנע ןופ תובת ישאר יד זיא סָאד)
 ןאשייזינָאלָאק שיאושזד ןײטסעלַאּפ ,

 עשידי עשיניטסעלַאּפ ,ןאשייאיסָאסַא

 זיא עכלעוו ,(טפאשלעזעג עיצַאזינָאלָאק

 "יה בידנ םעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג

 -ייוצ רעד ,דלישטָאר דנומדע ןָארַאב עוד

 ןשידיי ןופ רעמיטנגיא רעטסערג רעט
 ,"'תמיק ןרק, רעד זיא י''א ןיא ןדָאב
 עיצוטיטסניא עשיטסינויצ יד זיא סָאד
 יד ןזיילסיוא) 'המדאה תלואג;,, רַאפ

 רעד ןיא טלעג טלעמַאז סָאװ ,(דרע-יייא !

 עיינ טימ םיא ןריזינָאלָאק וצ ןוא ,יייא

 "ןדָאב עשידי עטירד יד .םילוע
 עטַאוירּפ ןענעז י'א ןיא רעמיטנגייא
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 רעבלַאה ַא ךרעל טרעהעג ייז וצ ;ןדיי
 "טריודנאל רעד ןיא .םַאנוד ןאילימ
 י"א ןיא עיצאזינָאלָאק רעכעלטפַאש
 עצנַאג .רעדנואו ןפַאשעג ןדיי ןבָאה
 ,הוקקת חתּפ ,לאערזי קמע רעד) ןטנגעג

 -עג ןענעז סָאװ ,(ערעדנַא ליפ ןוא הרדח
 ןענעז טרָאד ןוא ןפמוז טימ לופ ןעוו
 -סָאמ:סעלעפָאנַא יד ןופ ןטסענ ןעוועג

 יד ןפורעגסיורַא ןבָאה עכלעוו ,ןטיק

 ןוא ןטייהקנארק:-עירַאלַאמ עטסרעווש

 טנָאקעג טשינ טרָאד ןבָאה ןשטנעמ
 ןוא טנקורטעגסיוא ןדיי ןבָאה ,ןעניואוו

 -ָאלָאק עטסדנעילב יד ןיא טלדנַאװרַאפ

 "ץעמָאּפ םיסדרּפ ןופ ןטסײמַא .סעינ

 .(רענטרעג-ןצנאר

 ,כאלמ ,עיצאקירבַאפ ,לדנַאה .5

 "ויצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע רעדייא
 ןיא ןעיובוצפיוא גנוגעואב עשיטסינ

 ןענעז םייה עלַאנאיצַאנ עשידיי יד יייא
 י"א ןיא עיצאקירבַאפ יד ןוא לדנַאה רעד

 ןדיי יד טשרע .עניילק רעייז ןעוועג

 ךָאנ ןראי יד ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ

 עט4 יד ,1914 ןופ המוחלמ:-טלעוו רעד
 עשילוּפ ןופ 1924-25 ןרָאי יד ןופ הילע

 רָאי םעד טניז הילע עט5 יד ןוא ןדיי
 יײס טרעסערגרַאפ קרַאטש ןבָאה ,3
 ךיוא יו עיצאקירבַאפ יד ייס ,רחסמ םעד
 עשידי ערעסערג יד יירעקרעוװטנַאה
 (1 ףענעז ןעגנומענרעטנוא-עיצאקירבַאפ
 -קע סָאװ ,?טפַאשלעזעג-חלמה'םי, יד

 ;חלמה םי ןופ ןלַארענימ יד טריטַאָאלּפס

 טפַאשלעזעג עשירטקעלע סגרעבנעטור (2
 ןפַאשעג טָאה סָאװ ,('ילמשחה תרבח.,)

 -ַאטס-עירטקעלע עשיליורדיה עסיורג יד
 ץנאג טגראזאב יז ןוא ןדרי םייב עיצ
 וצ ירטקעלע טימ (םילשורי ץוחַא) יייא
 "עצ יד (2 ;גנוטכױלַאב ןוא עירטסודניא

 יד (4 :הפיח ייב יירשנ,, קירבַאפ-טנעמ
 ;הפיח ןיא ?ןמש., קירבַאפ-ףייז ןוא-לייא

 ןוא ערענעלק ליפ רעייז ןעמוק ךָאנרעד

 202 ל?ארשי-ץרא

 סָאװ ,ןטַאטשראוו ןוא ןקירבַאפ ערעסערג

 ,ןקָאז ,תורוחס ענעדישרַאפ סיוא ןטעברַא
 -ַאג ,ךיש ,רעדעל ,לבעמ .,יירעבעוו ,דייז

 יד ןופ ,המודכו יירעקורד ,עירעטנַאל

 עירטסודניא יד ,סעשזנארב עטסנדישרַאפ
 בילוצ ךיוא סנטצעל ךיז טרעסערגרַאפ
 ַא טריפעג טציא טרעוו סע סָאװ ,םעד
 רָאנ יי'א ןיא ןצונ וצ עיצַאטיגַא עקרַאטש

 ןרעוו סָאװ ,ןטקודָארּפ) ייץראה תרצות;,
 -עז סנטצעל .(דנַאל ןיא טעברַאעגסיוא

 ןעגנלעטשסיוא עכעלטע ןעוועג ןענ
 .ןעלקיטרַא עלַא יד ןופ (הכורעת)

 .םיבופמ - םימי ,תבש ,טלעג 6

 ,טנופ-י'א רעד עבטמ יד זיא יייא ןיא
 רעד סָאװ ,טרעװ ןבלעז םעד טָאה סָאוװ

 טסייה שיאערבעה ףיוא .טנופ רעשילגנע

 רעד .,"תילארשייץרא הריל, עבטמ יד

 ,םילימ 1000 ןיא טלייטעגנייא זיא טנופ

 "רעטסאיּפ, ןעמ טפור םילימ 10 עדעי
 "עז רעטלעג-ריּפַאּפ .''שורג,, ךיוא רעדָא

 ,טנופ 1 ,טנופ רעבלַאה ַא ?ףַארַאפ ןענ
 "ליז .טנופ 100 ןוא קיצפופ ,ןעצ ,ףניפ
 ,םילימ 100 ןוא 50 ןַארַאפ ןענעז ענרעב

 םעד טריפעגנייא טָאה גנוריגער-לארשי יד
 ןופ טרעוו םעד טָאה סָאװ ,טנופ-לארשי
 טסייה ןוא טנופ-לארשי-ץרא ןקידרעירפ
 םיבוט - םימי - גנאווצ יד --- .'"הריל,

 קיטנוז רעדנעל עכעלטסירק לייט ןיא יווװ
 ןלָאז ןטפעשעג יד עכלעוו ןיא ,המודכו

 יד לארשי ןיא ןענעז ,ןפָא ןייז ןרָאט טשינ

 רַאפ טנעקרענַא טָאה גנוריגער יד .עשידיי
 -עג עיגילער רעדעי ןופ עטמַאַאב עריא

 ןרעייפ ןדיי יד .םיבוט-םימי-טּפיוה עסיוו
 -עמכַאמ יד ןוא ,קיטנוז ןטסירק יד ,תבש
 זיא לארשי ןיא .קיטיירפ רענאד

 -.תבש תרימש,; עסיוועג ַא טריפעגנייא
 וצ טשינ טביולרעד סָאװ ,י"גנונדרָארַאפ
 ,תבש ןיא ןטפעשעג עשידיי ןפָא ןטלַאה

 .ןויטארעּפָאָאק ,ןקעטָאּפיה ,ןעקנַאב 7
 יד ןעוועג זיא י"א ןיא קנַאב עטסערג יד
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 -"סיײלקרַאב, רעשילגנע רעד ןופ עיליפ
 -ןולײטּפָא-טּפױה עריא טָאה סָאװ ,קנַאב
 טנייה .םילשורי ,ופי ,ביבא-לת ןיא ןעג
 -ויצ עשידיי יד קנַאב עטסערג יד זיא

 -ַאּפ ָאלגנַא,) ק"ּפא; קנַאב עשיטסינ
 ליפ טָאה סָאװ ,(ינאּפמָאק ןייטסעל
 ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ןפלָאהעגטימ

 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ערענעלק ייר
 -ירּפ ןַארַאפ ןענעז םעד ץוחַא .בושי ןשידיי
 "זמ,, יו ןעקנַאב עוװויטארעּפָאק ןוא עטאוו
 ,(קנַאב רעטעברַא) יםילעוּפה קנב, ,''יחר

 ,"ןימינב ינב,, ,!'םע תפוק,, ,!!םילוע קנב;
 -אפ ךיוא זיא סע ."ןוכסהו האולה;,

 קנב, עיצוטיטסניא - ןקעטָאּפיה ַא ןַאר
 ןיא ןבעגעג טָאה סָאװ ,!ייללכה יאקיתופא
 ךיוא יו ,רעזייה ףיוא תואולה ביבא-לת

 -וטיטסניא-ןקעטָאּפיה ערענעלק ערעדנַא
 ףיוא ןעמוס ערענעלק ןגרָאב סָאװ ,סעיצ
 "יידַאב רערעסערג ַא ןָא רעבָא ,רעזייה

 ,"ובאט, י"א ןיא קעטָאּפיה יד ,גנוט
 -סגנוריגער עטנעקרענַא לעיציּפָא ןַא זיא

 -יפ עטנָאמרעד יד ץוחַא ,עיצוטיטסניא

 י"א ןיא ןקריוו סעיצוטיטסניא עלעיצנאנ
 סגנורעכיזרַאפ עלאקָאל עשידיי יירד ךיוא
 ןוא ,"הנסה, ,"הדוהי; ןטּפַאשלעזעג

 ןַארַאפ ןענעז י"א ןיא ,!"יללכ חוטב;;
 -בח עוויטארעּפָאָאק עשידיי 400 רעביא
 -עג ענעדישרַאפ םורַא ןעמענ סָאװ ,תור
 טעמכ ,ןסנאניפ יוו ,טפַאשטריװ ןופ ןטיב
 ןקירבַאפ ,טפַאשטריװדנאל עצנאג יד
 ייז ןוא ,המודכו יוב-רעזייה ,ןטַאטשרַאוװ
 ןשידיי ןיא טרָא קיטכיוו ַא ןעמענרַאפ

 .בושי

 .טסָאֿפ ,ןפיש ,סָאטױא ,ןענַאב .8

 "יל-ןאב עדנגלָאפ ןַארַאפ ןענעז י''א ןיא
 טייג סָאװ ,עיניל-טּפיױה יד (1 :סעינ
 םי ןשידנעלטימ ןופ גערב םעד סיוא-גנעל
 -קיטכיוו יד ייברַאפ ךרודַא טדיינש ןוא
 ןורש ,ןורמוש ןיא סעינָאלָאק עשידיי עטס
 דול---הפיח עיניל יד זיא סָאד ,הדוהי ןוא
 425 טָאה יז ;(ןטּפיגע זיב) אראטנאק--
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 ביבא-לת---ופי עיניל יד (2 ;רעטעמָאליק

 -ָאליק 87 ןופ גנעל רעד טימ םילשורי--
 "דול,, עיצַאטס-ןאב רעד  ייב ;רעטעמ

 "ןַאב רעטשרע רעד טימ ןָא ךיז יז טּפינק
 הפיח עיניל יד (2 ;ןטּפיגע--הפיח עיניל
 ַא טימ (תרנכ םי ןוא ןדרי םייב) חמצ--

 טדיינש יז ןוא רעטעמָאליק 88 ןופ גנעל

 -רָאד עלַא ןוא לאערזי קמע םעד םורַא
 יז :;סעינָאלָאק עשידיי עקיטכיוו עקיט

 ןייק עיניל-ןַאב רעד טימ ךיז טקיניײרַאפ
 -כיוו דנטיײדַאב ַא -- .קשמד זיב עיריס

 -יוא יד י"א ןיא טמענרַאפ טרָא ןקיט

 .רַאפ סָאװ ,עיצאקינומָאק-ןליבָאמָאט
 ,דנַאל ןופ ,ןטקנוּפ עטסטייוו עלַא טדניב
 -סַא עטוג ליפ ןַארַאפ ןענעז י"א ןיא
 טעטש יד ןיא ךיוא .,ןעעסָאש-טלַאפ

 (הפיח ,םילשורי ,ביבאילת) טסבלעז

 ,ץאלּפ םעד ליבָאמָאטױא רעד טמענרַאפ
 טעטש עשיאעּפָארײא עכנַאמ ןיא סָאװ

 עשידיי .יאומארט רעשירטקעלע רעד
 ןטפַאשלעזעג-ןליבָאמָאטױא ןוא ןרעפָאש

 -טּפיוה רעד---.לָאצ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא
 זיא סע ואוו ,הפיח זיא י'יא ןיא טרָאּפ

 .טרָאּפ רענרעדָאמ ַא ןַארַאפ טציא
 ךיוא ןעמוק ןפיש לָאצ ערעסערג ַא רעבָא
 ּפָא ךיז ןלעטש  ייז ;ביבא-לת ןייק וצ
 ןוא ,רעטעמָאליק א ךרעל ,גערב ןופ .טייוו
 -ַאֹּפ וצ ןעמ טריפ ךעלפיש עניילק טימ
 ַא טָאה י"א -- .תורוחס ןוא ןרישזַאס

 גנודניברַאפ-ףארגעלעט  ןוא:טסָאּפ עטוג

 "עט ןוא-טסָאּפ .טלעוו רעצנַאג רעד טימ
 לארשי תנידמ רעד ןיא עטמַאַאב-ףארגעל
 ןטנעמוקָאד עלַא .ןדיי עלא טעמכ ןענעז
 ןיא ןענעז המודכו ןַאב ,טסָאּפ רעד ןופ
 .שיבַארַא ןוא שיאערבעה :ןכַארּפש ייווצ

 -ַאפ עלענאיסעפארפ ,רעטעברַא .9

 י'א ןיא רעטעברַא עשידיי יד .ןענייר

 טלעוו רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב ןענעז

 -ַאגרָא-טּפױה יד .''םיצולח,, ןעמָאנ ןטימ

 -סה, טסיה רעטעברַא יד ןופ עיצאזינ
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 ,('םידבועה תורדתסה, עז) 'יתורדת

 -עפָארּפ ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע

 -ײברַא רעד יו סעיצאזינאגרָא עלענָאיס

 -וּפה,, ,ןטסינאיזיווער ןופ דנַאברַאפ-רעט

 "ומה תורדתסה,,)) רערעל יד ,!'יחרזמה לע
 -ַאב ןופ י'םידיקּפה תורדתסה , ,(''םיר

 רענײמעגלַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא) עטמַא
 ןופ ןעניירַאפ ךיוא יו ,(''תורדתסה.;

 -ױטקָאד ,סעיסעפָארּפ עיירפ ענעדישרַאפ

 ןרענישזניא ,ןטאקָאװדַא ,ןטסיטנעד ,םיר
 ןטנאקירבַאפ עשידיי יד ךיוא .המודכו
 ילעב תודחאתה , עיצאזינאגרָא רעייז ןבָאה

 ןטסינָאלָאק יד ,(ביבא-לת ןיא) 'יהישעת
 -ַאפ זיא ייברעד ,י'םירכאה תודחאתה,

 ,"םיימואלה םירכאה תודחאתה, יד ןאר

 ןקיטפעשַאב ןגעק ןעװעג ןענעז סָאװ
 -ָאק עשידיי ןיא רעטעברַא עשידיי-טשינ
 תדוגא,, יד ןַארַאפ ךיוא זיא סע .סעינָאל

 ןופ עטקיניירַאפ ,"םירבעה םירפוסה

 (רעלעטשטפירש עשיאערבעה

 .רעכיב ,עגנוטייצ ,תוביזעי ,ןלווע .0

 י"א ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג םעד רעביא
 ןלוש עשידיי ןופ ץענ ַא טײרּפשרַאפ זיא

 -סטכירעטנוא סלַא שיאערבעה טימ

 ןופ ןעײטשַאב ןלוש עקיזָאד יד .ךארּפש
 ןלוש-סקלָאפ ,(''םינג,,) סנטרָאג-רעדניק

 -על ,ןלושלטימ ,('םייממע רפס יתב.!

 .ןלוש-רעקרעװטנַאה ןוא ןרַאנימעס-רער
 -עה יד טנַאקַאב ןענעז ןלושכיוה יד ןופ

 םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא עשיאערב

 ןוא ('טעטיסרעװינא; עז ריא ןגעוו)
 ןענעז סע -- .הפיח ןיא םוקינכעט סָאד

 תובישי ןוא סהרות-דומלת ןַארַאפ ךיוא
 ארמג טנרעל ןעמ ואוו ,ּפיט עטלַא ןופ

 .שידיי ןוא שיאערבעה ךיוא ,םיקסוּפ ןוא
 -עה עכעלגעט ךס ַא ןעניישרעד יייא ןיא
 "רעגריב) 'יץראה;/ :ןעגנוטייצ עשיאערב
 -עברַא ןופ ןַאגרָא) יירבד,, ,(לַאקידַאר-ךעל
 זעיגילער) 'יהפוצה, ,''רקובה, ,(רעט

 -נַא ןוא יירמשמה,, ,(ןסקָאדָאטרָא ןופ
 ליפ ךיוא יװ ,ןלַאנרושז-ןכָאװ :ערעד
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 יו .,שיאערבעה ףױא ןלַאנרושזיךַאפ
 "'האופרה,, ,(רוטלוקירגַא רַאפ) !'הדשה.

 טנישרעד סע .ערעדנַא ןוא (ןיצידעמ)
 ףיוא גנוטייצ עשידיי א ךיוא םילשורי ןיא
 י"א ןיא .,"טסָאּפ ןײטסעלַאּפ,, שילגנע

 רעכיב עשיאערבעה ליפ ךיוא ןעניישרעד

 ןגַאלרַאפ ךס ַא קיטעט ןענעז סע ןוא
 ןענעז עטסקיטכיו יד עכלעוו ןשיווצ

 ,"קוק ברה דסומ,,} ,''קילאיב דסומ,
 ""דבוע םע, ,י'הדסמ,, ,''תונמא,, ,''ריבד;,

 -יב ךיוא טגָאמרַאפ י"א .ערעדנא ןוא
 זיא קעטָאילביב עטסערג יד .,ןקעטָאילב

 ןיא קעטָאילביב - טעטיזרעווינוא יד

 ,םילשורי

 ןטרָאֿפס ,ענעיגיה ,טייהנוזעג 1

 ויא טציא טייטש ןזעוו-סטייהטנוזעג סָאד

 ןופ לעיצעּפס ,הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא יייא
 -לעוו 'רַאפ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 טגראזעג 1947 עדנע זיב טָאה סע רעכ

 .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא ץנעגַא יד
 -סיוא ןרעוו ןלָאטיּפש עשידיי-טּפיױה יד

 "'הסדה,, טּפַאשלעזעג רעד ךרוד ןטלַאהעג

 -אזינַאגרָא-ןעיורפ עשידיי רענאקירעמַא)
 תפוק,, ,(1912 רָאי ןיא טעדנירגעג עיצ
 -עברַא יד ןופ עסַאק-ןקנארק) ""םילוח

 יד ןדיי ייב זיא םעד קנאד א ,(רעט
 ןדיי ייב .ןלאפעג רעייז טייקכעלברעטש
 .טיוט ןופ טנעצָארּפ רעד זיא יייא ןיא
 רעמ טשינ רָאי ןיא רעדניק-גיוז ייב ןלַאפ

 ,69 דנאלשטייד ןיא) טנזיוט ףיוא 69 יװ

 ליפ ןַארַאפ ןענעז סע ,(74 דנאלגנע ןיא
 -ָאטַאנַאס ,םיריוטקָאד עשידיי עטאווירּפ

 הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ףיוא .סמויר
 רעשידי רעד ייב טרָאּפס רעד טייטש
 וצ טימ-טקריוו סָאד ןוא ,י'"א ןיא טנגוי
 .סטייהטנוזעג ןופ גנורעסעברַאפ רעד
 ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז סע .ןזעוו
 ןטשרע ן'פיוא .סעיצאזינאגרָא - טרָאּפס
 ,"יבכמ; רעד י"א ןיא ןעייטש ץַאלּפ

 -טלעװלַא רעד ןופ לייט ַא זיא רעכלעוו
 -ייוצ יד ,עיצאזינאגרָא-!'יבכמ,, רעכעל
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 רעד ןופ זיא עיצאזינאגרָא-טרָאּפס עט

 ,"לצוּפה, ןעמָאנ ןטימ טפַאשרעטעברַא
 -טרָאּפסס ערענעלק ענעדישרַאפ יד ןוא

 רעונה,, ,(ןטיוקס) ,י"םיפוצ,, ןּפורג-ןּפורג
 ,ערעדנַא ןוא (טנגוי עלאנאיצַאנ) !!ימואלה

 יד ,סעיצוטיטסניא עשיטסיתיצ 2
 ןיא בושי ןשידיי ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ
 יו ןעוועג 1948 יאמ ןט15 ן'זיב זיא יייא
 "ואלה דעו, רעד טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ
 ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ יד רעבָא .'יימ

 רעשילגנע רעד ראפ קלָאּפ ןשידיי ןצנַאג
 טכַאמ:טאדנַאמ סלַא גנוריגער-י'א ןוא

 "רעד טרעוז סָאװ ,ייץנעגַא עשידיי,, יד זיא
 םעד ךרוד רעדילגטימ טפלעה ַא טלייוו
 ךרוד טפלעה ַא ןוא סערגנָאק ןשיטסיניוצ

 -ךַאפ ןיא םיצובק ענעעזעגנָא רעשידיי יד
 יד טָאה 1920 רָאי ןיא .רעדנעל ענעדיש

 -ביוו עלַא ןעמונעגרעביא ץנעגַא עשידיי

 ןיא סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ עקיט

 רעצנַאג רעד טימ ןָא טריפ יז ןוא יייא
 ןגעו .דנַאל ןיא טעברַא רעשיטסינויצ

 "רַא רעשיטסינויצ רעד ןוא ץנעגַא רעד
 "ויצ, עז סעיצוטיטסניא עריא ןוא טעב

 ץנעגַא רעשידיי רעד ץוחַא -- .""םזינ

 "עדנַא ייר ַא ךיוא יי''א ןיא קיטעט ןענעז

 א"קיּפ יו ,סעיצאזינַאגרָא עשידיי ער

 טרָאװכוז םייב רימ ןבעג ריא ןגעוו)

 ,דלישטָאר ןָאראב ןופ (?יאקיּפ ,

 ןופ תורבח ייר א ךיוא יו ,?סנאילַא;;

 סיוא ןטלַאה סָאװ ,בושי ןשידיי ןטלַא

 ,םמינקז:בשומ ,תורות:דומלת ,תובישי

 -ולח,, יד סרעדנוזַאב ןוא ,רעזייה-םימותי

 -רַאפמוא ערעטלע יד טציטש סָאװ ,''הק

 -ַאב רימ ןבעג םעד ןגעוו) ,ןדיי עכעלגעמ

 ,''הקולח,, טרָאוכוז םייב רעדנוז

 סָאד .טפַאשעגריב ,עיצארגימיא 53

 רעד ןיא עיצארגימיא נגעוו ץעזעג עיינ

 -עגסיוא טציא טרעװ הנידמ רעשידיי

 "ידיי יד ןעמוקַאב טָאה רעירפ .טייברא

 רָאי עבלַאה סעדעי ץנעגַא עש
 וצ ןטַאקיפיטרעס (רעבָאטקָא ןוא לירּפַא)

 208 לארשי-ץרא

 יד -- ."הילע,, עז .(םילוע) ןטנארגימיא
 -יא רעדעי ןעמוקַאב טָאה טפאשרעגריב

 ןיא ןעוועג זיא רע יו ,םעדכָאנ טנארגימ
 .רָאי ייווצ דנַאל

 זיא ןדיי רַאפ .רעטרע עקיליײה 4
 ןוא רעטרע עטסקילייה יד טימ לופ יייא

 ןוא ןטייצ-ך"נת עטלא יד ןופ תונורכז

 רעד זיא טרָא עטסקיליײה סָאד .רעטעּפש
 -קמה:תיב ןופ ץאלּפ רעד ,שדקמה םוקמ

 עטייוצ סָאד .'תיבה רה, רעד .,שד

 ,יברעמה-לתוכ יד זיא טרָא עקילייה
 סָאו ,רעיומ רעד 'ןופ טנַאװ-ברעמ יד

 תיב םעד טלגנירעגמורַא לָאמַא טָאה
 עקילײה עטירד סָאד .ץַאלּפ שדקמה

 ,לחר רעטומ רעד ןופ רבק רעד זיא טרָא
 ןופ געוו ןפיוא םחל תיב ןופ טייוו טשינ

 זיא טרָא עקילייה עטרעפ סָאד .םילשורי
 סע ואוו ,ןורבח ןיא 'הלּפכמה תרעמ,, יד

 ץוחַא .תובא יד עיצידַארט רעד טיול ןגיל

 עקילייה ערעדנַא ייר ַא ןַארַאפ ןענעז םעד
 ןועמש יבר ןופ רבק רעד יו ,רעטרע
 ןועמש ןופ רבק רעד ,ןורימ .ןיא יאחוי ןב
 ןופ םירבק םתס ,םילשורי ייב קידצה

 -כַאמ יד ךיוא --- .םיארומא ןוא םיאנת
 -ייז י"א ןיא ןבָאה ןטסירק ןוא רענַאדעמ

 ,רעטרע עקילייה ערע

 י'א .ןעגנובָארגסױא ,ןעגנושרָאפ .5
 "כישעג רעטלַא רעד ןופ דנאל סָאד סלַא
 יד ןופ עלעגיוו סָאד סלַא ,ךי'נת ןופ ,עט

 ךיז ףיוא ןגיוצעג טָאה ,סעיגילער-טלעוו

 ןגָאלָאעכרַא יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד
 -סיה עלענָאיצידַארט יד ףיוא ןבָארג וצ
 סָאד ןשרָאפ וצ ןוא רעטרע עשירָאט
 ןענַאטשטנַא ךיוא זיא סנטצעל .דנאל
 הרבח , טפַאשלעזעג עשידיי יד יייא ןיא
 ,םילשורי ןיא !'היתוקיתעו יי'יא תריקחל

 -עג ןענעז ןעגנובָארגסױא עטסקיטכיוו יד
 רעקילָאמַא רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמ
 ,"ךנעת,, ,(אטסאבעס) "ןורמוש , טָאטש
 -עדנַא ליפ ןוא !?שיכל ,, ,'וחירי, ,'"רזג,;
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 -לוק ןענופעג טָאה ןעמ ואוו ,רעטרע ער
 -יב לָאצ יד ,ןטייצ עטלא ןופ ןרוּפש-רוט

 "רעד ןענעז סָאװ ,ןעגנולדנאהּפָא ןוא רעכ

 גנושרָאפ-י"א ןופ טיבעג ןפיוא ןעניש

 ןיא טכיירגרעד ,ןכארּפש ענעדישרַאפ ןיא
 -גנע רעד .רעטנזיוט רעקילדנעצ ליפ יד

 -עגסױרַא טָאה ןאסמָאט רעשרָאפ רעשיל

 -ָאילביב עלעיצעּפס שילגנע ףיוא ןבעג

 ןוא ןעגנולדנאהּפָא ןופ תומישר עשיפַארג

 ןענעז ייז ךיוא רעבַא .י''א ןגעוו רעכיב

 זיא שידיי ףיוא .עדנּפעשרעד ןייק טשינ
 ןַארַאפ י'יא ןטלַא ןופ גנושרָאפ רעד ןגעוו

 ןיא .טשינרָאג יו טעמכ ,קינייוו רעייז
 ןט14 בױהנָא ןופ ןַארַאפ זיא שיאערבעה

 ןופ) "חרפו רותפכ, רעד טרעדנוהרָאי

 -עכער טשינ ןוא (יחרפה ירותשיא יבר

 טשרע זיא ,םירפס ערענעלק יד קידנענ
 סָאד ןענישרעד ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא

 תואובת, ךוב עכעלטפַאשנסיו עטשרע
 רעכַאנ ;ץרַאװש ףסוי יבר ןופ ייץראה

 ןופ "שדוק תמדא, ןענישרעד ןענעז

 "םילשורי, ןוא תוחול יד ,'רַאהדלָאג,

 -.סיה ךעלטפַאשנסיו ליפ טימ ץנול ןופ
 ןופ "'םיצבוק, יד ,לאירעטַאמ ןשירָאט
 י'א תריקחל הרבח. רעטנָאמרעד רעד
 "עצ םירמאמ ייר ַא ןוא ,'יהיתוקיתעו
 ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ רעביא ןפרָאװ

 עכעלטפַאשנסיו ליפ רעייז סנטצעל ןוא
 ,םירפסי

 ןטיקילײה ןוא ייא וצ עביל 6

 טרעװ ב"י 'א םירבד שמוח ןיא ןיוש
 סָאד ןיא סָאד זַא ,י'א ןגעו טדערעג
 סָאװ,,) "'הב ךיהלא 'ה יניע רשא,, דנאל
 -.טעג ַא ,(''םיא ףיוא ןענעז ןגיוא סטָאג
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא .דנַאל ךעל
 (רעטרע ערעדנַא ןוא 'א קרּפ םילכ)
 ןופ השודק רעד ןגעוו טנרעלעג טרעוו

 ןיא טדערעג טרעו ליפ רעייז ,י"'א

 םירפס ןיא רעטעּפש ןוא דומלת ןצנַאג

 ןוא דנַאל ןקיליײה םוצ עביל רעד ןנעוו
 . ירפס ןיא .טרָאד ןעניואוו וצ הוצמ רעד
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 יד ןגעוװ טלייצרעד טרעװ (האר תשרפ)
 יבִר ןוא אריתב ןב הדוהי יבר םיאנת
 ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא שרח ןב איתמ

 "ךעד ,טנייוועג דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ םייב
 הלוקש לארשי ץרא תבישי,, זַא ,קידנרעלק

 "יואוו סָאד) "'הרותבש תווצמה לכ דגנכ
 עלַא יו בושח ױזַא זיא יא ןיא ןענ
 ג"יק םיחסּפ ןיא .(הרות רעד ןופ תווצמ
 סע רעװ זַא ,ןנחוי 'ר ארומַא רעד טגָאז
 .אבה םלוע ןבָאה טעװ יייא ןיא טניואוו

 ןגעוו טלייצרעד טרעוו ב'ייק תובותכ ןיא
 יד טשוקעג טָאה רע זַא ,אבא יבר ארומא
 "רע-ארמג ךס ַא ןיא ,י''א ןופ רענייטש
 םוצ עביל יד .י'א טביולעג טרעוו רעט

 ךס ַא זא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא דנאל
 ןברָאטשעג ןענעז סָאװ םיארומא עסיורג

 -יוט ערעייז ןסייהעג ןבָאה ץראל ץוח ןיא
 תובותכ) י"א ןייק ןריפ רעּפרעק עט

 -ארב שרדמ ןיא ,(ה"כ ןטק דעומ ,א''יק
 -ַאב יד טכארבעג טרעוו ו"צ הבר תיש

 ץוח ןיא עטיוט יד זַא ,עיצידַארט עטנַאק

 -םיוא ןלעוװ ייז רעדייא ,ןזומ ןלעוװ ץראל

 ךרוד ןרעלָאק ךיז ,םיתמה תיחת ןייטש
 -רעד ,י''א ןייק (''תוליחמ לוגלג,,) ןלייה
 וצ גהנמ רעד רעטעּפש ךיוא טמַאטש ןופ
 ץוח ןיא ךיוא רעּפרעק עטיוט ףיוא ןגייל
 רבוק ןראפ ןגיוא יד ףיוא ךרע-יייא ץראל

 רעקיזָאד רעד טימ ןעגנורדעגכרוד .,ןייז
 תורוד ליפ ןופ ןדיי ןבָאה י"א וצ עביל

 ןוא ,י'יא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ טבערטשעג
 ןבָאה סָאװ ,עדנזייר עכלעזַא ךס ַא ןופ

 -עגנייא קירוצ ןרָאא רעטרעדנוה טימ
 ,י""א ןייק ןרופעג ןוא ןבעל רעייז טלעטש

 "עייז ןופ ןטכירַאב ןבילבעג זדנוא ןענעז

 -רעד זיא ייז ןופ גנולמַאז ַא) סעזייר ער
 קרָאי ינ ןיא ןייטשנזיא ךרוד ןעניש
 ,?''תועסמה רפס,

 זַא ,לָאמַאכָאנ רימ ןקרעמַאב ףוס םוצ
 סָאװ ,םינינע לייט ןטסערג םעד ןגעוו

 ץנַאג רימ ןבעג ,י'א וצ תוכייש ַא ןבָאה
 יד ןיא רעכעלריפסיוא ןוא רעדנוזאב
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 ןיא רעטרעווכוז עלעיצעּפס עדנפערטַאב
 יד ןגעװ יוװ ,עידעּפָאלקיצנע רעזדנוא

 םוצ תופסוה יד ןיא ?ילארשי,, הנידמ
 "לת, ,"'םילשורי, ,דנַאב ןט2 ןופ ףוס
 ןיא -- .המודכו 'םזינויצ,, ,'"ביבא
 קיניײװ ןַארַאפ זיא ךַארּפש רעשידיי רעד

 ןיא ערעטלע יד ןופ ;י'א ןגעוו רעכיב
 ןוא סיבצ ןב ןענעכייצרַאפ וצ זיא שידיי

 ,קרָאי-ינ) י"א ןגעוו ךוב סנוירוג ןב

 ךיוא ,(1921 עשרַאװ) י'יא ,אקשורטעיפ
 ,(1925 עשרַאװ) ,,דנאלײנטלַא , לאנרושז

 עשרַאװ) סקאווירט ןופ ,ךובטנַאה,

 קיטכיוו ןענעז שיאערבעה ףיוא ;(ג'יצרת
 ,קול ;א"פרת) תועסמה רפס,/ סערּפ

 רעוװארב ,(ד"פרת) י"א לש הרפס.
 ,"רבחה חול,, יד ,(זייפרת) ייץראה רפס,

 -טנא ןוא רָאי סעדעי טניישרעד סָאװ

 יד ןגעוו ;קיטסיטַאטס עלופטרעוו טלאה

 רימ ןבָאה י'א רעביא םירפס ערעטלע

 זיא סע ;"גנושרָאפ,, ייב ןביוא ןבעגעג

 יָאּפַאר ןופ "ןילמ ךרע. ןבעגוצוצ ךָאנ

 ,ץיברוה ;!!לארשי-ץרא ,, טרָאװכוז טרָאּפ

 ןופ ץראה, ,"היתונכשו לארשי-ץרא

 .(א"ערת) ריפס

 -כיד .(1880 רָאי ןריובעג םולׂש ׁשֵא

 ,גרוטַאמארד ןוא רעלעטשטפירש ,רעט

 ייב ,ענטוק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שא

 -ַאב טנגוי ןייז ןיא טָאה שַא .עשרַאװ

 רדח ןיא גנואיצרעד עשידיי-םורפ ַא ןמוק

 ןעמונעג ךיז רע טָאה רעכַאנ .הבישי ןוא

 -השמ,, עלעווָאנ רעטשרע ןייז .הלכשה וצ

 "ידיי רעד ןיא טקורדעגּפָא שַא טָאה ,ייעל

 רָאי ןיא 'יךיא רעד, טפירשנכָאװ רעש

 -רַאפ שַא טָאה 1904 רָאי ןיא ,0
 -עטש,/ עמעָאּפ עטסנעש ןייז טכעלטנפע
 םור םעד ןברָאװרעד םיא טָאה סָאװ ,'ילט
 -ַאב ןוא עטסנעש יד ןופ םענייא סלַא

 "עד .רעלעטשטפירש עשידיי עטסטבַאג
 ןפַאש ןביוהעגנָא ךיוא שַא טָאה טלָאמ

 'ןעמוקעגקירוצ ,קרעו עשיטַאמַארד

 רעכַאנ ,('רזחו  אצי, שיאערבעה ףיוא)

 212 םולע ׁשַא

 ןיא .""המקנ ןופ טָאג, ,"ןטייצ סחישמ,,
 ןיא .י'א ןייק ןרָאפעג שַא זיא 1908 רָאי
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג רע זיא 1910 רָאי
 "עג םיא ףיוא ןבָאה סעזייר עדייב יד
 טָאה רע ןוא קורדנייא ןסיורג ַא טכַאמ

 -ץרא ןיא, רעכיב ייווצ יד ןבירשעגנָא
 גנולייצרעד יד ןוא (1911) 'לארשי
 ׁשַא טָאה טַײצ רענעי ןיא .!?עקירעמַא,
 קרעװו עשיטַאמָארד ייר ַא ךָאנ ןפַאשעג

 ךיוא יו ,(ערעדנַא ןוא י'יבצ יאתבש,)
 ,""דיגנ המלש יבר,, ,'ירעמ., ןַאמָאר םעד
 ךיוא טָאה ןוא יישמוח ןופ ךעלהשעמ,,

 םרָאפ רעשירעטכיד ַא ןיא טצעזרעביא

 קרעו ערעסערג ערעדנַא ךָאנרעד .י'תור.,

 יד ,'בנג עקטָאמ,,/ ,י"סעזָאמ לקנָא , יװ

 ןרעכַאמ-ףושכ, ןענַאמָאר עשירָאטסיה

 ןופ) ''םשה-שודיק,, ןוא "!ןעיליטסַאק ןופ

 -כָאנ רע טָאה 1927 רָאי ןיא .(ח''ת תרזג

 םעד ןגעוװ ןבירשעג) י'יא טכוזַאב לָאמַא

 ןוא (''חבזמ רעד,/ ךוב-יייא טייווצ ןייז

 קידנעמוק ,זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנרעד

 ערעדנַא ןוא ןלױּפ ןייק טייצ וצ טייצ ןופ

 ןרָאי ענעי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא .רעדנעל

 -עטיל עשידיי יד טרעכיײרַאב רע טָאה

 עכלעוו ןופ ,קרעװ עיינ ייר ַא טימ רוטאר

 "עּפ,) ""עיגָאלירט;/ ןענעז עטסקיטכיוו יד

 ַא ,"עװקסָאמ,, ,*עשרַאװ,, ,'יגרוברעט

 ךיוא ,ןבעל ןרענאיצולָאװער ןופ ןַאמָאר

 םייח ,(עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאב יד

 עקיטסייג יד) 'ףןעמוקירוצ סרערעדעל

 ,ריבג רענאקירעמַא ןַא ןופ עידעגָארט

 ןייז ןופ ןלאעדיא יד וצ טקנעב סָאװ

 ,"ףָארטשטױט, ,טנגי רעקילָאמַא

 ןייז סנטצעל ןוא .,ייענעגנַאפעג סטָאג,

 ,"ךיי םילהת רעד, ןַאמָאר ןשירָאטסיה

 רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיסח ןופ
 קצָאק ןוא עכסישּפ ןופ םייבר יד ןופ טייצ
 -רָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא)
 יו ןענאמָאר עשיראטסיה ;(טרעדנוה

 "ירצונה ושי; ןופ ןבעל ןגעוו ךיוא
 "יר-טסיא , ןיא ,"לואפ,, לאטסָאּפא ןוא
 -טפירש ,רעטכיד סלַא ׁשַא ןגעוו --- ''רעוו
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 ןבירשעג ןענעז גרוטאמארד ןוא רעלעטש

 ,ןעגנולדנאהּפָא ןרָאװעג

 זיא קלָאפ ןוא דנַאל ןופ ןעמָאנ רֹוׁשֲא
 קירוצ רָאי טנזיוט ייוד טימ .םוטרעטלַא
 סירגיט ךייט םייב ,עיזַא ןיא טָאה

 "ףירעּפמיא, עסיורג ַא טילבעג (לקדח)
 -.סיזקע טָאה סָאו ,(עיריסַא) יירושא,

 טרָאד ןוא ,רָאי טנזיוט עכעלטע טריט

 -יצ ןיא רוטלוק עכיוה ַא ןענַאטשטנַא זיא

 רושא ןקיזָאד ןופ תונכש ןיא .,עיצַאזיליוװ
 ןעוועג זיא תרּפ ןוא סירגיט ןכייט יד ייב
 -ַאב) יילבב,, ןעמָאנ ןטימ דנאל טייווצ ַא

 ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה סָאװ ,(עינָאליב

 טגיזאב ,עירעּפמיא עקרַאטש ןוא עסיורג
 ןוא רוטלוק ריא ךיוא ןוא ,רעדנעל ךס ַא

 -אטשעג טלָאמעד ןיוש זיא עיצאזיליוויצ

 עקיזָאד יד .עפוטש רעכיוה ַא ףיוא ןענ
 -עג ןבָאה ,לבב ןוא רושא ,רעדנעל ייווצ
 ןסיורג ַא ןטייוצ םעד ףיוא רענייא טָאה

 ךיז ןבָאה ןרוטלוק ערעייז .סולפנייא
 ,רעטייווצ רעד ןיא ענייא ןעגנורדעגניײרַא
 -עי ןענַאטשטנַא זיא טייצ רעד טימ ןוא
 ןעמ סָאװ ,םוטרעטלַא ןופ רוטלוק ענ

 ,רוטלוק !!עשינָאליבַאב-שיריסא,, יד טפור

 -עג יד טשרָאפ סָאװ ,טפַאשנסיװ יד ןיא
 לבב ןיא רושא ןופ רוטלוק ןוא עטכיש

 -ןוזאב ַא ."עיגָאלָאיריסַא; ןעמ טפור
 -יסַא יד טָאה גנוטיידַאב עסיורג סרעד

 רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ עיגָאלָאר
 יד ןיא רוטלוק ןוא עטכישעג רעשידיי

 סנטשרע לייו ,ך"נת ןופ ןטייצ עטלַא
 עכעלטע לבב ןוא רושא רעדנעל יד ןבָאה
 -עג סנטייווצ ןוא ,י''א טשרעהאב לָאמ

 "ידי רעטלַא רעד ןיא ךיוא ןעמ טניפ

 רעד ןופ סולפנייא ןסיוועג ַא רוטלוק רעש

 . ןלעװ רימ ,טלעוו רעשינָאליבַאב-שיריסַא
 ! סָאד טייוו יוװ ףיוא רושַא ןגעוו ןבעג ָאד
 ןיא םוטנדיי ןטלַא םוצ תוכייש ַא טָאה

 ןענַאטשטנַא זיא סע ןעװ יונעג .ךיינת
 רעװש ןיא רושא עירעּפמיא 'עטלא יד

 רושא זַא ,ןָא טמענ ןעמ .ןלעטשוצטסעפ

 24 רושַא

 רַאפ רָאי 2000 ךרעל ןענַאטשטנַא זיא
 יד .גנונעכערטייצ רעכעלטסירק רעד
 יד ןעװעג זיא דנַאל ןופ טָאטשטּפיױה

 ערעטעּפש רָאג יד ןיא ;?!'רושא,, טָאטש
 טָאטשטּפױה יד  ןרָאװעג זיא ןטייצ
 רעשיטילָאּפ רעטנעָאנ ַא ןיא .!יהוננ,!

 ןעמוקעג רושא זיא יא טימ גנורירַאב
 גינעק ןופ טייצ רעד ןיא רעטעּפש טשרע
 רסאלפ תלגת רעכַאנ ,ןט2 םעד רסאנמלש

 םיכלמ רפס ןיא טנָאמרעד) ןט4 םעד

 טנַאמרעד) ןט4 םעד רסאנמלש ןוא (וייט
 ןעמונעגנייא טָאה רעכלעוו ,(ז''י םיכלמ
 ךלמ םעד טגיזַאב ןוא לארשי תוכלמ סָאד
 יד ןבירטרַאפ ןוא הלא ןב עשוה לארשי
 -למ רפס ןיא .תולג ןיא םיטבשה תרשע
 "עק ייר ַא ךָאנ טנַאמרעד ןרעוו 'ב םיכ
 ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רושא ןופ ןגינ
 ןוא ,הדוהי תוכלמ םעד טימ גנוריראב
 -חנס זיא ייז ןשיווצ רעטסטנַאקַאב רעד

 םילשורי טרעגַאלַאב טָאה רעכלעוו ,ביר

 ןייז ןוא ךלמה היקזח ןופ טייצ רעד ןיא
 -מוא סיורג א ןפארטעג טָאה רעטילימ

 ןופ קעװַא טזומעג טָאה רע זַא ױזַא קילג

 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא .םילשורי
 רושא זיא גנונעכערטייצ רעכעלטסירק

 ןופ גינעק םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא
 (רצאנדכיבנ ןופ רעטָאפ) רסאלפיובנ לבב
 סָאװ ,לבב ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא ןוא

 ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא ךָאנרעד זיא
 טקידנע טלָאמעד ןוא (ידמו סרּפ) עיסרעּפ
 יד -- .עכָאּפֶע עשיריסַא עטלַא יד ךיז
 ןבָאה רושא ןופ ןבעל ןטלַא ןגעוו תועידי

 ןטפירשפיוא ענענופעג יד קנַאד ַא רימ
 תוברוח יד ףיוא ןעגנובָארגסיױוא יד ןיא
 לעיצעּפס ןוא רושא ןופ טעטש עטלַא יד ןופ

 טקעדטנַא טרָאד טָאה ןעמ .הונינ ןופ
 יד :ןעלװָאט עכלעזא ןופ ןקעטָאילביב

 ענעפורעג יזַא יד זיא ייז ןופ טפירש

 -אב ןבַאטשכוב יד ןוא י''טפירש-לקעלפ,

 יו סיוא ןעעז סָאװ ,סנכייצ ןופ ןעייטש

 ךושא ןופ עיגילער רעד ןיא .י!סנקָאלפ,,
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 -ןולייצרעד ךס ַא ןַארַאפ ןענעז לבב ןוא
 םירופס עכעלנע ןענָאמרעד סָאװ ,ןעג
 טרעװ טרָאד :לובמ םעד ,שמוח ןיא
 וצ ןסָאלשאב טָאה טָאג יוװ ,טלייצרעד

 - רע ןוא ,טלעוו רעד ףיוא לובמ ַא ןעגנערב

 ןטימ קידצ ןקיצנייא םעד ןסייהעג טָאה
 ַא ךיז ןעיוב !'םיתשיפַאנטוא,, ןעמָאנ

 טָאה קידצ רעקיזָאד רעד יװ ןוא ,ףיש
 ןעז וצ ביוט ַא טקישעגסױרַא ךָאנרעד
 ,טלעוו רעד ףיוא ןקורט ןיוש זיא סע ביוא

 עיצוטיטסניא יד ןַארַאפ טרָאד זיא ךיוא

 רעשידיי רעד) גָאט ןט7 םעד ןעור ןופ
 םעד טרָאד טגָארט רעכלעוו רעבָא ,(תבש
 םענעטלָאשרַאפ, ַא ןופ רעטקַארַאכ
 -יבַאב-שיריסַא עצנַאג יד רַאגָאז .י!גָאט
 -רק ןייז בירקמ ןגעוו רוטארעטיל עשינָאל
 ,ארקיו רפס םעד לסיבַא טנָאמרעד תונב
 קורדסיױא רעד ּוליפַא ןוא ,שמוח ןופ

 .טנָאמרעד רדסכ טרָאד טרעוו !"רּפכו,
 -שיריסַא רעד ןיא ןַארַאפ זיא םעד ץוחא
 -יוועג ַא רוטארעטיל-ץעזעג רעשינָאליבַאב
 ןופ ןצעזעג יד ןשיװצ טייקכעלנע סע

 -עז סָאװ ,ןצעזעג יד ןוא לבב ןוא רושַא
 רעד ןיא לעיצעּפס שמוח ןיא ןַארַאפ ןענ
 "ומַאח, עז םעד ןגעוו) !םיטּפשמ,, הרדס

 רעסאוו ןיא :עגַארפ רעד ןגעוו ,('יבַאר
 -ייז ןוא שמוח רעד טייטש סע גנואיצַאב

 שיריסַא יד וצ ןצעזעג 'ןוא םירוּפיס ענ
 רעייז ןוא ,טלעוו-רוטלוק' רעשונָאליבאב
 עז ,ןטייוצ םעד ךיוא רענייא סולפנייא

 רעכיב ליפ רעייז ןרָאװעג ןבירשעג ןענ
 -פיוא ליפ יד ןיא .ןעגנולדנַאהּפָא ןוא
 יד ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטפירש

 ןקעטאילביב עשינָאליבַאב-עשיריס-טלַא
 -עטשַאב סָאװ ,תועידי ךיוא ןַארַאפ ןענעז
 -למ רפס ןיא ך"'נת ןופ םירוּפיס יד ןקיט

 םיכלמ יד ןופ תומחלמ יד ןגעוו 'ב םיכ

 סע .ןגינעק עשידיי יד ןגעק רושא ןופ

 יד ןופ ןעמענ יד טכארבעג טרָאד ןרעוו

 -- .ערעדנַא ןוא זחא ,אוהי ,באחא םיכלמ

 -רעטעּפש רעד ןופ סולפנייא םעד ןגעוו

 216 זנכשא---ישא

 תולג ןופ רוטלוק רעשינָאליבַאב רעקיד
 רעד ןופ לעיצעּפס ,רעטייוו ןוא ןָא לבב
 רעשידי רעד ףיוא ,טייצ רעשידומלת

 ,"לבב., עז ,טלעוו

 ןט5 ןיא ;לבב ןיא ארומא בר ,יׁשֵא
 רָאי ןופ רעפעגמוא ,םיארומא יד ןופ רוד
 טָאטש רעד ןיא הבישי-שאר ;427 זיב 2
 טרעװ ישא בר ןגעװ .'יאיסחמ אתמ,

 -ער) ןעוועג רדסמ טָאה רע זַא ,ןבעגעגנָא
 ןייז ןוא רע .ילבב דומלת םעד (טריגַאד

 -עגפיונוצ ןבָאה אניבר ארומא םעד רבח
 "וצ ןוא םיארומא לָאצ ערעסערג ַא ןעמונ
 ןוא סארמימ עלַא יד טלמאזעג ןעמאז
 יד ןופ םיצורית ןוא תוישק ןוא תויגוס
 -עגפיונוצ ןיא םיארומא עקידרעירפ
 בר טָאה סָאד ;ילבב דומלת םעד טלעטש
 יד :סעיצקאדער ייווצ ןיא טכַאמעג ישא
 "אמק ארודהמ,, ןסייהעג טָאה עטשרע
 אבב) 'יארתב ארודהמ,, עטייווצ יד ןוא
 ז"נ תוכרב ארמג רעד ןיא ,(''נק ארתב
 ןעוועג זיא ישא בר זַא ,טלייצרעד טרעוו

 -ַאב רע טרעו טיינ ןיטג ןיא ;ךייר רעייז
 רדסמ רעד יבר יו ,סיורג ױזַא טכארט
 ןופ עיצקַאדער רעד ןגעוו .הנשמ רעד ןופ
 ."דומלת,, עז ישא בר ךרוד ילבב דומלת

 תוכלה ליפ ןַארַאפ ןענעז ישַא בר ןופ
 ליפ ךיוא ןוא ,ילבב דומלת ןצנַאג ןיא
 ג"פ אעיצמ אבב ןיא .רעטרעוו-הדגא

 ,טגָאזעג אניבר ןוא ישַא בר ןגעוו טרעוו
 עטצעל יד) 'יהארוה ףוס,, ןענעז ייז זַא

 -טע ןעוועג ןענעז סע םגה ,(םיארומַא ןופ
 םישַא בר .ייז ךָאנ ךיוא םיארומא עכעל

 .ישַא בר רב רמ ןעוועג זיא ןוז

 רעד טרעוו תישארב שמוח ןיא זנכשַא
 ַא ןופ סלַא טנָאמרעד ייזנכשא., ןעמָאנ

 ,תפי ןב רמונ ןופ טמַאטש סָאװ ,קלָאפ

 א"נ הימרי ןיא ךיוא .חנ ןופ ןוז םעד
 !'זנכשא דנאל סָאד טנָאמרעד טרעוו

 סָאד טימרעד ןעמ טניימ ךעלנײשרַאװ

 רעבָא .עיזַארעדָאפ ןיא סוינָאקסַא דנַאל
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 רעטעּפש ןוא םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא
 סָאד טצונַאב ןעמ טָאה רעטלַאלטימ ןיא
 -שטייד ןענעכייצַאב וצ זנכשא טרָאװ
 זיא ,ךיז טמענ סָאד ןענַאװנופ .דנאל

 רעד ןיא) ןעניימ לייט ,ןגָאז וצ רעווש

 "עג שוריפב רַאגָאז טרעוו 'י אמוי ארמג
 זיא סָאד זַא ,('איממרג הז רמוג,, טגָאז

 רודיס ןיא ."עינַאמרעג -- רמוג, ןופ
 שוריפב ןיוש טרעװ ןואג םױמע בר ןופ

 לארשי תלהק,, ןופ גחנמ רעד טנָאמרעד
 .-שטייד טניימ סָאװ ,''זנכשא ץראבש
 שוריּפ ןיא ןואג הידעס בר ךיוא .דנַאל
 סלַא זננשא טנַאמרעד יז לאינד ףיוא

 ןושל םעד טגנערב י"שר .דנַאלשטיײד
 -רע ערעדנא ןוא 'ג םירבד) ?!זנכשא;
 ןױוש זיא רעטלַאלטימ ןיא יווייס ,(רעט
 -רָאפ רעייז ןעוועג זנכשא ןעמָאנ רעד
 ןוא ,דנאלשטייד ןענעכייצַאב וצ טיײרּפש
 ןיא תולהק עשידיי יד ןופ םיגהנמ יד
 -עװַאד ןופ חסונ רעייז ךיוא יו דנאלשטייד

 רעד סלַא טסואוואב ןעוועג ןענעז ןענ
 ."זנכשא חסונ,, ךיֹוא יו ,'!זנכשא גהנמ,
 ןיא ןדיי עלַא ןבָאה טייצ רעד טימ --

 רעדנעל עשיאעּפָאריײא-לטימ ןוא-חרזמ
 -נגגעק ןיא ,"םיזנכשא,, ןפורעגנָא ךיז
 טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד וצ ץַאז
 יד ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עינַאּפש ןופ
 -עג ןדיי עשיזנכשא יד וצ ."'םידרפס,,
 -שטייד ןופ ןדיי יד רָאנ טשינ ָאזלא ןרעה
 ,דנאלסור ,ןליוּפ ןופ ךיוא רָאנ ,דנאל
 ןוא רעדנעל עשיוואנידנַאקס ,ךיירקנארפ
 סָאװ ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייז ךיוא

 -נַא ןוא עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה
 ןבָאה ןדיי עשיזנכשא יד .רעדנעל ערעד

 "ייז ,ןענעװַאד ןיא חסונ ןרעדנוזַאב רעייז

 ןיא ןעגנורעדנע עניילק םימ) רוזחמ רע

 תולאש ןיא ןוא ,(רעדנעל ענעדישרַאפ יד

 א"מר םעד טיול םינבר ערעייז ןענעקסּפ

 -רפס יד ןגעקַאד ,(סעלרעסיא השמ יבר)
 ןופ ךורע ןחלוש םעד טיול ןענעקסּפ םיד

 יד ךיוא ,(ףסוי תיב) וראק ףסוי יבר

 יזנכשא

 הטיש,, ןייז ;(1588)
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 יד ןבָאה שיאערבעה ןופ ךאוּפשסיױוא

 יד יװ ,ערעדנַא ץנַאג ַא ןדיי עשיזנכשא
 ןופ דיישרעטנוא םעד ןכַאמ ייז םידרפס
 יד סױרַא ןדער ,חתּפ ַא זיב ץמק ןגנַאל ַא

 .(ערעדנַא ןוא "'ךמס,, ַא יװ !יוית.

 -עילימַאפ רעשידיי רעטנַאקַאב "ונֿכְׁשַא
 רבחמ ,ןדמל ,יזנכזעא לאלצב -- .ןעמָאנ

 -ורי ןיא ןריובעג ,''תצבוקמ הטיש ,, ןופ
 -עג ;1520) פ"ר רָאי םעד ךרעל םילש
 ןיא ארמיז יבא דוד יבר ןופ דימלת א ןעוו

 ןיא בר (1542 רָאי ןיא) רעטעּפש ;םיוצמ
 ךיוא טָאה רע ואוו ,(ריהַאק ןיא) םירצמ

 ענייז ןופ רענייא ןוא הבישי ַא טריפעג
 ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא םידימלת
 אירול קחצי יבר הטיש-הלבק רעיינ רעד

 ןיא זיא טלָאמעז זיב .,(שודקה ירא)
 ןענַאטשעג םירצמ ןיא ןדיי יד ןופ ץיּפש
 ,"ךיגנ, לטיט ןטימ טייקכעלנעזרעּפ ַא

 טָאה טמַא רעדנריפנָא רעקיזָאד רעד ןוא
 ,רָאי 500 רעביא םירצמ ןיא טריטסיזקע
 לאלאצב יבר ןשיװצ הקולחמ ַא בילוצ

 'ך יידיגנ, ןקיטלָאמעד םעד ןוא יזנכשא

 ייב טקריוועג יזנכשא טָאה ,םייח ןב בקעי
 יבר :טמֲא םעד ןפַאשוצּפָא גנוריגעו רעד
 ח"מש רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא לאלצב

 טלַאהנַא ייתצבוקמ

 עקידרעירפ ענעדישרַאפ ןופ ןעגנולמַאז

 -רךַאפ זדנוא רַאפ ןענעז עכלעוו ,םישרופמ

 -כשֲא קחצי ןב בקעי -- .ןעגנַאגעג ןריול
 ןופ רבחמ .,רעביירש רעשידיײ-טלַא ,יזנ

 חניאצ , שידיײ-טלַא ףיוא רפס ןטנַאקַאב
 ךרוד ןרָאװעג ןזעלעג זיא סָאװ ,'הניארו

 "עג טָאה רע .ןעיורפ עשידיי ןענאילימ

 -רךיפסיוא .טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא טבעל

 שריה יבצ -- .הניארו הניאצ,, עז רעכעל

 םכח, ןופ רבחמ ,קסוּפ ןוא בר ,יזנכשא

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,יייבצ
 רָאי ןיא ןברָאטשעג ןוא ,ןועמ ןיא 8
 זיא 1710 רָאי ןיא .גרעבמעל ןיא 8

 ןיא ,םאדרעטסמַא ןיא בר ןרָאװעג רע
 זיא טרָאד :עדניימעג רעשיזנכשא רעד
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 ןישיווצ הקולחמ עסיורג ַא ןכארבעגסיוא
 -ידרפס רעד ןופ בר מעד ןוא שריה יבר
 יבר םאדרעטסמַא ןיא עדניימעג רעש
 יבר זיא 1714 רָאי ןיא .,ןויליאא המלש
 ןכָאנ ןוא םאדרעטסמַא ןופ קעװַא שריה
 עסיוועג ַא טלעו רעד רעביא ןערעדנַאװ

 גרעבמעל ןיא בר ןרָאװעג רע זיא ,טייצ
 ןברָאטשעג רע זיא ָאד ,1718 רָאי ןיא

 ןרָאװעג זיא רע יו ,םעד ךָאנ םישדח 4
 םכח, ,תובושתו תולאש רפס ןייז .בר
 זיא ,(1712 םאדרעטסמַא טקורדעג) !!יבצ
 ןייז .טלעו רעשידמול רעד ןיא טמירַאב
 ,ןידמע בקעי יבר ןעוועג זיא ןוז

 -נע רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ לוכשא
 טָאה סָאװ שיאערבעה ףיוא עידיּפָאלקיצ
 -ןילרעב ןיא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא
 -ער רעד רעטנוא ץיירת רָאי ןיא םילשורי
 .שרע רעד .,ןיקצַאלק .,רד ןופ עיצקַאד

 ;צ"רת רָאי ןיא ןענישרעד זיא דנַאב רעט
 יד ;ע'צרת רָאי ןיא דנַאב רעטייווצ רעד

 רעמ סָאװטע םורַא ןעמענ רעדנעב עדייב
 'א תוא ןופ טפלעה ַא יו

 יד ןופ גינעק ןופ ןעמָאנ יאדמשא
 יד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז זיא סָאװ ,םידש

 רעד ןופ סעדנעגעל-םידש עשידיי עטלַא
 ,רעטלַאלטימ ןיא זיב ארמג רעד ןופ טייצ
 "יאדמשא,, טרָאװ סָאד טיידַאב סע סָאװ

 ךורע, ןיא) טוהאק .רָאלק טשינ זיא
 ןעניימ עטנרעלעג ערעדנַא ןוא (''םלשה

 רעשיסרעּפ רעד ןופ טמַאטש סָאד זַא
 רעשיסרעּפ-טלַא רעד ןיא לייוו ,ךַארּפש
 -עג לווייט ןופ ןעמָאנ רעד זיא עיגילער
 טסייה 'ייאמשע,,) ?אוװעַאד-ַאמשע, ןעוו
 רעדָא "ןרָאצ,, זיא "!אוועַאד ,, ןוא "טָאג
 סָאד .(שיסערּפ-טלַא ףיוא "ײרערַאנּפָא;
 ןעמָאנ םעד ןעמ טניפעג לָאמ עטשרע
 ,"היבוט רפס , ןשיפירקָאּפַא ןיא יאדמשא
 -יכירג רעד ןיא רָאנ ןבילבעג זיא סָאװ

 -ָאמסַא, רע טסייה טרָאד ,ךארּפש רעש

 -עג שרדמ ןוא ארמג רעד ןיא ."'סָאיַאד

 220 רעֲא---לוכזעא

 "רע עכעלטע ןיא יאדמשא םעד ןעמ טניפ
 טסײה רע ואו י"ק םיחסּפ יװ ,רעט
 ,ח"ע םילהת שרדמ ,--!אכלמ יאדמשא,
 טרָאד ;ח"ס ןיטג ןיא רקיע רעד ןוא
 ױזַא יו ,השעמ יד טלייצרעד טרעוו
 ךרוד ןעמוקַאבסױרַא טָאה ךלמה המלש
 סָאװ ,י"רימש,, םרָאװ םעד יאדמשא םעד

 סָאד ןעיוב וצ ידכ ,רענייטש טכערבוצ

 ןפיוא טָאה יאדמשא יו ןוא שדקמה תיב
 ןוא ,תומכח ענעדישרַאפ טגָאזעג געװ

 -רַאפ ךיז טָאה יאדמשא יװ ךעלדנע
 םעד טָאה ןוא ,ךלמה המלש רַאפ טלעטש

 רעד ןופ ןפראוועגּפָארַא המלש ןקיטכיר

 ,גינעק ןרָאװעג זיא ןיילַא רע ןוא הכולמ
 ,םעד ךרוד טקעדנַא סע טָאה ןעמ זיב

 -עז סיפ ענייז זַא ,ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ

 -ּפָארַא םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןוה ַא ןופ ןענ
 ןרָאװעג רעדיוו זיא המלש ןוא ,ןפרָאװעג
 -ַאב ?ןילמ ךרע , ןיא טרָאּפָאּפַאר .ךלמ
 -עג ןלעטש-יאדמשא עלַא יד זא ,טקרעמ
 -דמ ןיא רעדָא ארמג רעד ןיא ךיז ןעניפ

 טזייו ;לבב ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םישר
 זיא ,י'א ןיא טשינ ,טרָאד רָאנ זַא ,סיוא
 -יזָאד רעד רעלוּפָאּפ ןדיי ןשיווצ ןעוועג

 -עז רעטלאלטימ ןיא ךיוא .ןעמָאנ רעק
 עשידיי ענעדישרַאפ ןעגנאגעגמורַא ןענ

 ,יאדמשא ןגעוו סעדנעגעל

 ,וניבא בקעי ןופ ןוז ןופ ןעמָאנ רׁשא
 רעד טרעװ 'ל תישארב ןיא ;הּפלז ןופ
 ןופ .י"קילג, סלַא טשטייטעגסיוא ןעמָאנ
 -עג טָאה סָאװ ,רשא טבש טמַאטש םיא
 .טימ ןופ גערב ןפיוא י''א ןיא טניואוו
 טנגעג רעד ןיא ,ןופצ ןיא םי ןשידנעל

 -ָאד יד ןופ לייט ןסיורג ַא .וכע ןיא הפיח

 רשא טבש םעד זיא טסבלעז טעטש עקיז
 ,'א םיטפוש) ןצעזאב וצ ןעגנולעג טשינ
 בקעי ןופ הכרב רעד ןיא עלעטש רעד ןופ
 הנמש רשאמ, (ט"מ תישארב) וניבא
 עטעפ סָאד טמוק רשא ןופ,) 'יומחל
 ןופ דנאל סָאד זַא ןעז וצ זיא ('יטיורב
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 ןגעוו .ראבטכורפ ןעוועג זיא רשא טבנש

 "ארב) רשא ןופ רעטכָאט רעד ,''חרש,,

 שרדמ ןיא טלייצרעד טרעוו ,(וז"מ תיש

 טָאה יז זא ,סרעדנוזַאב ןוא תודגא ליפ

 ,גנַאל רעייז טבעלעג

 ןטימ טנַאקַאב ,קסוּפ לאיחי ןֵב רֵׁׂשֲא
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ;!שאר רעד ,, ןעמָאנ
 רעד .1250 רָאי םעד ךרעל דנאלשטייד

 ןטסערג ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא שאר

 "עי ןיא דנאלשטייד ןיא קסוּפ ןוא בר

 זיא סָאװ ,ךורב ןב ריאמ ונבר טייצ רענ
 -געטורמ ם"רהמ ,, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב
 רעכיזו 1202 רָאי םעד ךרעל .''גרעב
 רעד טָאה (עטַאד עקיזָאד יד טשינ זיא
 ,דנאלשטייד ןופ ןפילטנַא טזומעג שאר
 :עדנגלָאפ ןעוועג זיא ןופרעד הביס יד

 -עג טָאה טכערבלַא טשריפ רעשטייד רעד

 ןעגניווצ וצ ידכ ןוא ,טלעג ןבָאה טפרַאד
 ןבעג םיא ןלָאז ייז זַא ,ןדיי עשטייד יד

 "עג רע טָאה ,טלעג עמוס ערעסערג ַא
 -נעטורמ ם"רהמ םעד ןייטסערַא טזָאל
 טימ ןפָאלטנַא ןַאד זיא שאר רעד .גרעב
 רע ןוא ,דנאלשטייד ןופ עילימאפ ןייז
 ענעדישרַאפ רעביא טרעדנאוועג טָאה
 עינַאּפש ןיא ןעמוקעג זיא רע זיב רעדנעל
 טָאה טרָאד ,אדעלאט ןיא טצעזַאב ךיז ןוא
 ל ל . "עג זיא עכלעוו ,הבישי ַא טעדנירגעג רע

 עפ-חרזמ לייט ייב טסנידנצעג רעד ןיא ! רעדנעל עלא ןופ זַא ,טמירַאב ױזַא ןרָאװ : "חר כלס) לל = ו

 הרשא--רשא

  ןיא ןענרעל םידימלת ןעמוקעג ןענעז

 רָאי ןיא טרָאד ןברָאטשעג זיא רע ןוא
 רעד -- .(ח"מ םיפלא 'ה ןושח) 7

 ןטנַאקַאב ןייז ןעוועג רבחמ טָאה שאר
 רעד וצ טעמכ תוכלה יקספ ןוא שוריּפ

 יד ןופ ףוס םוצ טקורדעג) ארמג רעצנַאג

 רבחמ ךיוא רע טָאה םעד ץוחַא ;(תורמג
 ןוא ,םיערז תוינשמ וצ שוריּפ ַא ןעוועג

 ןוא ,םירפס-שורד ערענעלק ענעדישרַאפ

 סָאד ."שארה תובושתו תולאש , יד ךיוא

 ."שאר םימשב, תובושתו תולאש רפס
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 ,שאר םעד ןבירשעגוצ ןרָאװעג זיא סָאװ
 ןוא ,שלַאפ סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 ןעװעג רבחמ טשינ סע טָאװה שאר רעד
 ,טייצ רעד ןיא טבעלעג טָאה שאר רעד

 עינַאּפש ןיא טריפעג ךיז טָאה סע ןעוו
 יד םורַא ףמַאק רעד ךיירקנארפ-םורד ןוא
 ןעמ יצ ,ם'יבמר ןופ םירפס עשיּפָאוָאליפ
 ךיז טָאה שאר רעד .ןענרעל ייז ןיא געמ

 רענגעק יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג

 םעד ןיא) םירפס עשיפָאזָאליפ יד ןופ

 רעבָא .('תואנק תחנמ,, ןיא 3"נ ווירב
 לעיצעּפס ןוא ,ןטפַאשנסיװ עטקאזקע ןופ

 -עג טקרַאטש רע טָאה עימָאנָארטסא ןופ
 דימלת ןייז ןטאועג טָאה רע ןוא ,ןטלאה

 םעד ןייז וצ רבחמ ילארשיה קחצי יבר
 רעד ."םלוע דוסי, רפס ןשימָאנָארטסַא

 ןופ ןיז טכַא טזָאלעגרעביא טָאה שאר

 ןיא ,הדוהי יבר ,רעטסטלע ןייז עכלעוו

 סשאר ןכָאנ ָאדעלָאט ןיא בר ןרָאװעג

 רעטייווצ ןייז זיא ןטסטמירַאבמא .,טיוט

 ,"םירוט,, יד ןופ רבחמ רעד ,בקעי יבר ןוז

 ןחלוש רעד ךיז טציטש ייז ףיוא סָאװ

 ,ךורע

 רעדָא םיוב ןקיליײה ןופ ןעמָאנ הרׁשאא

 טקעטשעגניירַא ןקָאלּפ-ץלָאה ןקיליײה ןופ
 ןעמונעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ,חבזמ ןיא

 שמוח ןיא .ןטייצ ך'ינת עטלַא יד ןיא רעק

 עטת אלי רעד ןַארַאפ זיא ז"ט םירבד ךָאי 22 ןעװעג שאר רעד זיא אדעלָאט

 ןצנַאלפ טשינ ריד טסלָאז יד) ייהרשא ךל

 ןוא שמוח ןיא לָאמ ליפ ןוא (הרשא ןייק

 גנערטש ןדיי טרעוו םירפס-ךיינת ערעדנַא

 רעבָא .הרשא רעד וצ ןעניד וצ ןטָאברַאפ

 ייב לָאמלײט זיא ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 -קמה:-תיב ןטשרע ןופ טייצ רעד ןיא ,ןדיי

 -עג ןבָאה םיטבש עשידיי לייט ןעוו ,שד

 -גייא ןעוועג ,טלוק-טסנידנצעג ןופ ןטלַאה

 ,א"ב 'ב םיכלמ) הרשא יד ךיוא טריפעג

 ,(רעטרע ערעדנא ןוא ,זיימ ןוא
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 ןיא ןיוש זַא ,סיוא טזייוו סע ׁשב-.תא
 ייב ןעוועג זיא ך"נת ןופ ןטייצ עטלַא יד

 ןופ גנולעטשרעביא יד רעלָאּפָאּפ ןדיי

 -תא, ןופ םעטסיס םעד טל תויתוא

 סָאװ ,םעד ןיא טיײטשַאב רעכלעוו ,'"שב

 יד תיב-ףלא ןופ בַאטשכוב רעטשרע רעד

 םעד טאטשנָא ןבירשעג טרעװ '!ףלא;;

 רעטייווצ רעד ;וית יד ,בַאטשכוב ןטצעל

 -רַאפ םעד טאטשנָא ,תיב יד ,בַאטשכוב

 ןיא .רדסכ יױזַא ןוא ,ןיש יד ,ןטצעל

 ,ןזיוועגנָא קיטכיר טרעוו ח"י הבר שרדמ

 טניימ ייךשש,, זַא ,הימרי ןיא קוסּפ ףיוא

 יד טאטשנָא סניש ייווצ יד) יילבב., ןעמ

 יד טאטשנָא ייףכ,, יד ןוא ,""ןתיב,, ייווצ

 טרעוו שב-תא ןופ םעטסיס רעד ,('ידמל,
 .ד"ק תבש ארמג רעד ןיא טנָאמרעד

 224 גורתא--+עב תא

 טלייורעדסױא, עז ןנתרהחהב התא
 ,י"קלָאפ

 סָאװ ,טכורפ רעד ןופ ןעמָאנ גורתא
 ןעמענ ןיד ןשידיי םעד טיול ףרַאד .ןעמ
 םיטדה ,בלול ןטימ ןעמאזוצ) תוכוס םיא

 ןיא .םיא רעביא ןשטנעב ןוא (תוברע ןוא

 טגָאעג טרעו (ג"כ ארקיו שמוח
 רעד טיול רעבָא ,י''ירדה ץע ירּפ,, ןגעוו
 ,טלַא רעייז זיא סָאװ ,עיצידארט רעשידיי
 -ַאּפַאר .גורתא םעד טימרעד ןעמ טניימ
 טרָאװכו) 'ןילמ ךרע, ןיא טרָאּפ
 -רָאפ עכעלטנירג ַא טגנערב (''גורתא;,

 סלַא "רדה ץע ירּפ; םעד ןגעוװ גנוש

 עטלַא שטייטעג ןבָאה סע יװ ןוא גורתא
 -עדנַא ןוא !יאתטישּפ ,, ,סליקע) םימוגרת
 ,סויוואלפ ךיוא יוװ (ער



 ּב

 -ערבעה ןופ תוא רעטייוצ ( תיב) ב
 "תיב, יד .תיב ףלא ןשידיי ןוא ןשיא
 יידַאב יד גנונדרָא-ןלָאצ רעד ןיא טָאה

 ."רעטייווצ רעד,, ךיוא ןוא 2 ןופ גנוט

 ןופ ןעמָאנ סיטויּפעד ווא דרַאאב
 תולהק עשידיי יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד

 -רָאפ יד סלַא ךיז טנכער ;דנאלגנע ןיא

 -גדיי ןשילגנע ןופ טפַאשרעּפרעק-רעייטש

 -לעזעג רעד ןופ ןעמָאנ רעלופ רעד ,םוט
 װָא סיטויּפעד וװָא דרַאָאב,, זיא ,טפַאש
 ןופ טפַאשרעּפרעק יד,,) !'סושזד שיטירב
 ;(ןדיי עשיטירב יד ןופ רעייטשרָאפ יד
 יד ןקידיײטרַאפ וצ ףיוא ךיוא טערט יז

 ענעדישראפ ןיא ןדיי ןופ ןסערעטניא
 ,טגלָאפרַאפ ןרעוו ייז ואוו ,רעדנעל

 ,?עימַאטָאּפָאסעמ ,, עז דַאדנַאב

 רעד ייב ץייווש רעד ןיא טָאטש לזַאב
 טנַאקַאב זיא לזַאב .ץענערג רעשטייד
 טנפעעג זיא טרָאד סָאװ ,טימרעד ןרָאװעג
 -נָאק רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ןרָאװעג
 וצ םזינויצ ןופ םארגָארּפ רעד ןוא ,סערג
 -ךעלטנפע ןַא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןפַאש ,

 -ץרא ןיא םיײה עטרעכיזעג ךעלטכער

 רעלעזַאב,, רעד ןפורעגנא טרעוו "ילארשי

 ,"םארגָארּפ

 (1912 -- 1850 םלעהליוו רעכַאב
 ןופ טיבעג ןפיוא רעטנרעלעג רעשידיי
 -ייז ןענעז ןטסטמירַאבמַא ;לארשי תמכח

 "עז סָאװ ,'הדגא, רעד רעביא קרעוו ענ

 -רעביא רעשיאערבעה ןיא ןענישרעד ןענ
 ביבא-לת ןיא שטיוָאניבַאר ןופ גנוצעז

 -ץרא יארומא תודגא ,, ,!!םיאנתה תודגא,
 ."לארשי

 טרעװ שיאערבעה ףיױא ךַארכַאב
 דָאנ ,''ךרבב,, ךיוא ןבירשעג ןעמָאנ רעד

 טָאה סָאװ ,עילימַאפ רעשידיי ַא ןופ ןעמ

 -ייקכעלנעזרעּפ עדנטײדַאב ןבעגעגסױרַא

 טָאטש רעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד .ןט
 ךיט םייב דנאלשטייד ןיא ךַארכַאב

 רעטלַאלטימ ןיא ןענעז סע ואוו ,ןייהר
 סָאװ ןוא ,ןדיי ףיוא תוטיחש ןעמוקעגרָאפ

 גנולייצרעד רעד ךרוד טנַאקַאב ךיוא זיא
 -כַאב ןופ בר רעד, ענייה ךירנייה ןופ

 -כַאב יד ןופ רעטסקיטכיוו רעד .""ךַאר
 םייח ריאי יבר זיא רעדילגטימ-ךַאר

 תובושתו תולאש ןופ רבחמ ,ךאיוכַאב

 ;1628 רָאי ןיא ןריובעג .''ריאי תוח;
 -עג זיא רע ואוו ,סמרָאװ ןיא טניואוועג

 םייח ריאי יבר .,1701 רָאי ןיא ןברָאטש
 ןדמל רעסיורג ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא

 ןיא רעטנרעלעג ַא ךיוא רָאנ ,קסוּפ ןוא
 תוח רפס ןייז ןיא ןוא קיטַאמעטַאמ

 -ַאמ ןגעו הבושת ַא ןַארַאפ זיא ''ריאי
 ןבָאה ךיוא לָאז רע .םינינע עשיטַאמעט

 "ובנ הרומ,, ןפיוא שוריּפ ַא ןעוועג רבחמ

 קירוצ 50 רָאי ַא טימ .םייבמר ןופ !םיכ
 תומישר די בתכ ןיא ןענופעג ןעמ טָאה
 עכלעוו ןופ ,ךארכאב ריאי םייח יבר ןופ
 ןיא טביולגעג טָאה רע זַא ,ןעז וצ זיא סע

 ,יבצ יתבש

 (1805 -- 1723) רעב רעװַאכעלַאב
 עיצילַאג חרזמ ןיא רעוט-ללכ רעשידיי

 ךרוד טנַאקַאב ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא
 ףיוא טכיל ןפרַאװ סָאװ ,"תונורכז,, ענייז
 "רעד רע יו .גנוגעוואב-ןטסיקנארפ רעד
 חוכיו ןיא ןעמונעגלײטנַא רע טָאה ,טלייצ

 "מעל ןיא ןטסיקנארפ ןוא ןדיי ןשיוװצ

 ןופ "תונורכז, יד ,1759 רָאי ןיא גרעב

 -עגסױרַא רעצינשיו טָאה רעװָאכעלַאב

 1922 רָאי ןילרעב ןיא שידיי ףיוא ןבעג

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רעווארב .רד

 גנַאגרָאי ןוא 1916 גנַאגרָאי ?"חלשה.,
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 ירמא, רפס סָאד (''שדח רוקמ,,+ ,1

 "נארפ יד ןגעוו רעװָאכעלַאב ןופ 'יהניב

 ,ןטסיק

 (1921 -- 1849 רוטרַא רופלַאב
 זיא ןעמָאנ סנעמעו ,דרָאל רעשילגנע
 -ארַאלקעד-רופלַאב, רעד טימ ןדנוברַאפ
 ןרָאטסינימ ענעדישרַאפ ןעמונרַאפ ,י'עיצ

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןוא ,ןטמַא
 רע טָאה ,1916 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו
 -יוא רעשילגנע סלָא טמַא םעד ןעמונרַאפ
 -עד .(1920 רָאי זיב) רעטסינימ-ןרעס
 ןט2 םעד ,1917 רָאי ןיא ,רע טָאה טלָאמ
 ןשידי םוצ ןבעגעגסױרַא ,רעבמעװָאנ
 יד ."עיצארַאלקעד רופלַאב,, ןייז קלָאפ

 -עױדַא רופלַאב טָאה עיצאראלקעד עקיזָאד
 -טנַא יז ןוא ,דלישטָאר דרָאל וצ טריס

 עשילגנע יד זַא ,גנורעלקרעד יד טלַאה
 עשידיי יד טימ טריזיטַאּפמיס גנוריגער

 טעװ ןוא ןעגנובערטש עשיטסינויצ
 ןופ לארשייץרא ןיא גנודנירג יד ןציטש

 ןשידי םעד ראפ םייה רעלַאנאיצַאנ ַא
 ךָאנרעד ךיוא טָאה רופלַאב דרָאל .קלָאּפ
 1925 רָאי ןיא .םזינויצ םעד ןפלָאהעגטימ
 -ערבעה יד טנפעעג םילשורי ןיא רע טָאה

 ןענעז םיא דובכל .,טעטיסריווינוא עשיא

 י"א ןיא ןסאג ייר א ןרָאװעג ןפורעגנַא
 -לַאב ,ןעמָאנ ןטימ (ביבא-לת ןיא ךיוא) |

 ןַארַאפ זיא לאערזי קמע ןיא ןוא ,"'רופ
 "הירופלב, ןעמָאנ ןטימ עינָאלָאק ַא
 ךיוא זיא רופלַאב דרָאל .,('"אירופלב,,)
 ,ףָאזָאליפ ןוא רעלעטשטפירש ַא ןעוועג

 -ַאב שילגנע ןיא ןבירשעג טָאה רע ןוא
 ,רעכיב עדנטייד

 -אילביב ,(1718 -- 1641) יתבש סַאב
 י'שר ףיוא שוריּפ ןופ רבחמ ,ףַארג
 ןשיפארגאילביב ןופ ןוא "םימכח יתפש.;

 ןופ טױט ןכָאנ ."'םינשי יתפש,, רפס
 ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,ןרעטלע ענייז
 ןשילױוּפ ןופ ןדיי ףיוא הטיחש רעד ןיא
 זיא ,1655 רָאי ןיא יקצענרַאשט לארעגעג
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 -עג זיא רע ואוו ,גָארּפ ןייק קעװַא סַאב

 -טלַא רעד ןופ רָאכ םעד ןיא ררושמ ןרָאװ
 ןעמָאנוצ ןייז טמַאטש ןופרעד ;לוש יינ
 ןיק קעװַא רע זיא טרָאד ןופ .!!סַאב,
 -עגסיוא ךיז טָאה רע ואוו ,םאדרעטסמַא

 -ראפ ךיז ןוא ךאפ-רעקורד סָאד טנרעל
 ךיז רע טָאה רעטעּפש .יירעקורד ַא טגייל

 -רַאפ ךיז ןוא טרופנעריד ןיא טצעזַאב
 ייר ַא טקורדעג ןוא יירעקורד ַא טגייל
 טסַאפרַאפ טָאה סַאב יתבש יבר .םירפס

 .שידיי ןוא שיאערבעה ףיוא םירפס ייר ַא
 ."םינשי-יתפש,, רעד זיא רפס-טּפיוה ןייז

 עשיפארגָאילביב פעטשרע יד ןיא סָאד

 סָאװ ,םירפמס עשיאערבעה ןופ המישר

 "ישר יד ;טייצ ןייז זיב ןענישרעד ןענעז
 יתפש , רעד .םירפס 2,200 טלַאהטנא המ
 1681 רָאי ןיא ןענישרעד זיא ''םינשי
 .סלַא טנידעג טָאה ןוא ןײטַאל ףיוא ךיוא

 ןכעלטסירק םעד רַאפ ךיוא רעזייוו-געוו

 -ארגאילביב,, ןייז וצ ףלָאװ ףארגאילביב
 עקיטכיוו עטייוצ סָאד ."אערבעה איפ

 י'שר וצ שוריּפ ןייז זיא סַאב ןופ רפס
 יתפש, תוליגמ שמח ןוא שמוח ףיוא

 -מַאז ַא ךעלטנגייא זיא סָאװ ,!"םימכח
 -בחמ עקידרעהירפ ןופ םישוריּפ ןופ גנול

 .ןעגנוקרעמאב ענעגייא טימ ןעמאזוצ םיר

 (1917 -- 188 רעב ןָאכָארַאב
 -סילאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ רעדנירג
 ,ןויצ-ילעופ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיט
 ןוא עיגָאלָאליפ רעשידיי ןופ רעשרָאפ

 -נייא סנעמעוו ,רוטַארעטיל רעשידיייטלַא
 טלעוװ:רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא סולפ
 ןריובעג זיא וװוָאכָארָאב ,סיורג רעייז זיא
 -וג רעװַאטלָאּפ ,דנאלסור ןיא ןערָאװעג
 ָאכָארָאב ןיא 1903 רָאי ןיא .עינרעב
 סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עדייב וצ ןענַאטשעגוצ
 רעד ןיא טריטסיזקע טלָאמעד ןבָאה
 ןוא םזינויצ םוצ ,טלעוו רעשוסור-שידיי
 "אב טָאה טלָאמעד ןיוש ןוא ,םזילאיצָאס

 -עג םעד טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז ווָאכָאר
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 -ןוגעוואב עדייב יד ןקיניירַאפ וצ קנאד

 -גיס עשיגָאלָאדיא רעייז ןפַאש ןוא ןעג
 ןופ םארגָארּפ ןקידרעטעּפש םעד ,עזעט
 -עברַא רעשיטסילאיצָאס-שיטסינויצ רעד

 1906 ןיא ."ויצ-ילעופ,, ײטרַאּפ-רעט

 ערעדנַא ייר ַא טימ ןעמַאזווצ רע טָאה
 םעד עװאטלָאּפ ןיא ןפורעגפיונוצ םירבח

 -ירַאפ רעד ןופ רָאטנעמאזוצ-סגנודנירג
 טלָאמעד ןופ .ײטרַאּפ-ןויצ-ילעוּפ רעטקינ

 ץיּפש ןיא ןענַאטשעג וװָאכָארַאב זיא ןָא
 טָאה רע רעכלעוו ןגעוו ,ןויצ-ילעוּפ ןופ

 ןיא ןטפירש ייר עצנאג ַא ןבעגעגסיורא
 ךיז טָאה וָאכָארַאב .שידיי ןוא שיסור
 עשידיי יד ןשרָאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיוא
 ןוא רוטארעטיל עשידיי-טלַא יד ,ךארּפש

 טַאטלוזער סלַא ןוא ,עיגָאלָאליפ עשידיי

 ןייז ןענישרעד זיא ןטעברַא ענייז ןופ

 רָא "סקנּפ; רענליו ןיא םוידוטש
 -יפ ןשידיי םנופ קעטָאילביב יד, (3

 רַאפ טרעוו עסיורג ַא טָאה סָאװ ,י!גָאלָאל

 "סקנּפ,, ןבלעז ןיא ;רעשרָאפ-קיטסישידיי
 טימ ןטערטעגסױרַא ךיוא וװָאכָארָאב זיא
 -ָאטרָא יד ןרימרָאפער ןגעוו ןעגנוזײװנָא

 רעד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עיפאדג
 -ויצ רעד ייב וָאכָארָאב ןופ ןעקנעדנָא
 ױזַא ןזיא טפַאשרעטעברַא רעשיטסינ
 -גירגעג ןענעז טעטש ליפ ןיא זַא ,סיורג

 ןוא .,ןעמייה--'ווָאכָארָאב,, ןרָאװעג טעד

 -ַאפ ןיא ביבא-לת ייב לארשי-ץרא ןיא

 עינָאלָאק-טָאטש-ןטרָאג עלעיצעּפס ַא ןאר

 ,"בוכורוב תנוכש,, ןעמָאנ ןטימ

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא ןרַאֿב
 עה ףיוא 'ףקז,) דרַאב יד טָאה טלעוו

 -יידַאב עסיורג רעייז ַא טַאהעג (שיאערב
 ןיא ןטייצ עטלַא יד טייז ןיוש גנוט
 -רַאס רעד ןאראפ זיא טיי ארקיו שמוח
 אלו,) דרָאב יד ןעמענוצּפָארַא טשינ טָאב

 רפס םעד ןיא ;('ךנקז תאּפ תא תיחשת
 סָאד יו ,טלייצרעד טרעװ 'י 'ב לאומש

 ןדיי יד ייב זיא דרָאב יד ןעמענּפָארַא
 רַאפ ןעוועג טנכעררַאפ טייצ רענעי ןיא
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 תוכמ) הנשמ רעד ןיא ,דנַאש עסיורג ַא

 זַא ,גנורעלקרעד ַא רימ ןעניפעג (גייפ
 דרָאב יד ןעמענּפָארַא טשינ רָאט ןעמ

 רעבָא ,(''רעת,) רעסעמ - ריזאר ַא טימ
 "ורי ןופ .ָאי ןעמ געמ דרָאב יד ןרעשּפָא
 ןעז וצ זיא ('א קרּפ הנשה שאר) ימלש

 ןגעלפ ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןיא זַא

 רעד ןיא .דרעב יד ןרעש ָאי ךיז ןדיי

 -קיד,, יד ןפורעגנָא דרָאב יד טרעװ הלבק
 ןיא ןוא ('"דרָאב עקיליײה יד,,) '"אשידק אנ

 טרעוו תודיסח ןוא םילבוקמ ןופ ןזיירק יד

 סלַא טכַארטאב דרָאב רעד ןופ רָאה עדעי

 ריא רהזנ זיא ןעמ רָאנ טשינ זַא ,קילייה

 רָאה ַא ןעוו וליפַא רָאנ ,ןרעשוצּפָא טשינ
 ריא ןעמ טגייל ,ןסירעגסיורא טרעוו

 -ַאב טרעװ דרָאב יד .רפס ַא ןיא ןײרַא
 זַא ,קילייה ױזַא סלָא קלָאפ םייב טכַארט

 יב, העובש יד רַאגָאז ןַארַאפ זיא סע

 ."תואיּפ ןוא דרָאב

 -- 1846) לאיחי םייח ןייטשנרַאב
 לעיצעּפס ,ןלױּפ ןיא רעטנרעלעג 7

 "ידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ טיבעג ףיוא
 -עלטפַאשנסיװ ענייז .עיגָאלָאנָארכ רעש

 רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא עכ
 ןיא טקורדעג ןעוועג ןענעז ,עיגָאלָאנַארכ
 -עטניא ןַא ."הפוקתה,, רעכיבלמַאז יד
 ןיטשנרָאב ןופ גנורעדליש עטנַאסער
 ,'הפוקתה,, ןיא ווָאלָאקָאס ןבעגעג טָאה

 ,"םישיא , ןיא טקורדעג רעטעּפש ,7

 ."והילא רוחב, עז ךוב .אבב

 יירד יד ןפורעגנא ןרעוו טימרעד תֹובפ
 ןופ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא תותכסמ

 ,"אמק אבב, ןסייה סָאװ ,ןיקיזנ רדס

 סָאד ."ארתב אבב, ,"אעיצמ אכב;,

 רעד זיא ןוא שיאעמַארַא זיא אבב טרָאװ

 זיא ייאמק אבב, ."רעיוט רעד, שטייט

 ,"רעיט רעטשרעג, רעד שטײט רעד

 "רעיוט רעטסלטימ רעד -- אעיצמ אבב,

 "יוט רעטצעל,, רעד --- !!ארתב אבב,, ןוא

 רעד ןיא טגָאזעג טרעװו סע יװ .''רע
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 עלַא יד ןענעז ,ב"ק אמק אבב ארמג
 סָאװ ,אתכסמ ןייא ןעוועג תותכסמ יירד

 ןיקיזנ הלוכ,) 'ןיקיזנ; ןסייהעג טָאה

 ריא בילוצ רָאנ ("איה אתכסמ אדח
 יירד ןיא טליײטוצ ריא ןעמ טָאה סיורג
 טלדנַאהַאב ןרעוו י'תובב,, יד ןיא ,ןלייט

 ,םיכוסכס-טלעג ןופ ןגארפ עשידירוי
 ,ןטייוצ םעד ןוא שטנעמ ןייא ןשיווצ

 דנאל ןופ ןעמָאנ ,(עינָאליבאב) לבב
 ןעוועג :תרּפ ךייט םעד ףיוא ,עיזַא ןיא
 יד ןיא סעירעּפמיא עטסערג יד ןופ ענייא

 -אר עסיורג ַא טליּפשעג ,ך"'נת ןופ ןטייצ

 יד ךיוא .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא על
 "עג טָאה דנַאל ןקיזָאד ןופ טָאטשטּפױה
 םעד ףיוא ןגעלעג זיא ןוא לבב ןסייה
 א"י תישארב שמוח ןיא .תרּפ ןופ גערב
 רוּפיס רעטנַאקַאב רעד טלייצרעד טרעוו
 יד סָאװ ,(''לבב לדגמ,,)) םרוט םעד ןגעוו

 -ץעג ןבָאה טנגעג רענעי ןיא רעניואוונייא

 ףיוא ןײגוצפורַא ידכ ,ןעיובפיוא טלָאװ

 טָאה טָאג רעבָא ,ןײרַא למיה ןיא םיא

 רעבירעד ןוא ,ךארּפש רעייז טשימרַאפ

 טָאטש רענעי ןבעגעג ןעמָאנ ַא ייז ןעבָאה
 ,''ןשימראפ,,) י'יללב, טרָאװ ןופ ,לבב

 ןופ גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ עצנַאג יד

 ןענעז סע רעכלעוו ןופ ,רוטלוק רענעי
 -ווָאט ףיוא רעכיב ענעבירשעג ןבילברַאפ
 ,"ןטפירש-לקעלפ,, ענעפורעג ױזַא יד ,ןעל

 רימ ןוא ?עיגָאלָאריסַא, ןפורעגנָא טרעוו

 ."רושא,, טרָאװכוז םייב ריא ןגעוו ןבעג

 -אזוצ םעד ןגעװ ךיוא רימ ןבעג טרָאד

 -שיריסַא רעטלַא רעד ןשיוװצ גנַאהנעמ
 ןופ ןעגנוביולג ןוא רוטלוק רעשינָאליבַאב

 "ער רעשידיי רעטלַא רעד ןוא ,טייז ןייא

 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ רוטלוק ןוא עיגיל

 -רעטעּפש רעד ןגעוו ןבעג רימ ןלעוו ָאד

 -ידיי רעד ןיא לבב ןופ גנוטיידַאב רעקיד

 -ידיי יד -- .רוטלוק ןוא עטכישעג רעש

 רעשיטילָאּפ ןיא ןעמוקעג זיא טלעוו עש

 רעד ןיא ךרעל לבב טימ גנורירַאב
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 רצאנדכובנ גינעק ןשינָאליבַאב ןופ טייצ
 "-טסירק רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט6 ןיא)
 טָאה רעכלעוו ,(גנונעכערטייצ רעכעל

 -רַאפ ,לארשייץרא ץנַאג ןעמונעגנייא
 ַא ןוא שדקמה:תיב עטשרע סָאד טנערב
 תולג ןיא טריפעגקעוװַא ןדיי לייט ןסיורג

 -גדיי סָאד זיא ןָא טלָאמעד ןופ ;לבב ןייק
 ,רָאי 1,500 ךרעל לבב טימ ןדנוברַאפ םוט

 ,לארשייץרא ךָאנ ,ןרָאװעג זיא לבב ןוא
 טרָאד .רעטנעצ עשידי עטסערג רעד
 -ץרא ןופ ןדיי ליפ ןעמוקעגנָא ןענעז ןיהַא

 יז טָאה הימרי איבנ רעד יװ ןוא ,לארשי

 -עג ייז ןבָאה (ט"כ הימרי) ,טגָאזעגנָא

 ןעיוב ,רענטרעג ןצנאלפ טרָאד ןעמונ

 -יינ ַא סלַא דנאל סָאד קידנטלַאה ,רעזייה
 לבב יװ ,םעדכָאנ וליפא ,דנַאל-טַאמיײיה

 -רָאי ןט6 ןיא) ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא
 -טייצ רעכעלטסירק רעד רַאפ טרעדנוה

 רעכלעוו ,סרּפ ךלמ שרוכ ךרוד (גנונעכער
 ןייק ןייגוצקירוצ ןדיי יד טביולרעד טָאה

 ,שדקמה תיב סָאד ןעיוב ןוא לארשי-ץרא
 ַא ןעגנאגעגקירוצ ןדיי עלַא טשינ ןענעז
 ןוא לבב ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןדיי ךס

 קיטראנגייא רעייז טריפעג טרָאד רעטייוו
 ןעוועג ןענעז לבב ןיא .ןבעל ךעלרעניא

 עצנַאג סָאד ;םיאיבנ עשידיי עכעלטע
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא לאקזחי רפס
 זַא ,גנוניימ א ןַארַאפ זיא סע ןוא ,לבב

 ,לבב ןופ טמַאטש בויא רפס סָאד ךיוא
 ןבָאה ןדיי יד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע

 ןופ ןכַאז ךס ַא ןעמונעגרעביא טלָאמעד

 "ורי רעד ןוא ,רוטלוק רעשינָאליבאב רעד

 םישדח יד ןופ ןעמענ יד זַא ,טגָאז ימלש
 -יבַאב יד ןופ ןעמונעגרעביא ןדיי יד ןבָאה
 טימ ןעשעג זיא סָאװ םעד ןגעוו .רענָאל

 עטשרע יד ןיא דלאב לבב ןיא ןדיי יד

 םעדכָאנ ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ןטייצ

 ךיז ןבָאה ןדיי עשלבב יד ןופ לייט ַא יו

 טינ זיא ,לארשי-ץרא ןיא קירוצ טצעזַאב

 זַא ,סיוא רעבָא טזייו סע .טסואווַאב

 ןרָאװעג טריפעג זיא לבב ןיא ןדיי יד ייב
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 עשירָאטסיה ַא ןטייצ עטלַא רָאג יד ןופ

 -ַארַא ףיוא ןסייהעג טָאה סָאװ ,קינָארכ
 טייק יד;) "אלבקד אתלושלש,, שיאעמ
 -וקאב ןבָאה ןדיי יד .(?עיציָאַארט ןופ
 טימ גנוטלאוורַאפ ענעגייא ןַא לבב ןיא ןעמ

 (''תולג ןופ ּפָאק רעד,,) "?"אתולג שיר, ַא

 "ולג שיר, רעטשרע רעד ,ץיּפש רעד ןיא

 ןטנאקַאב ןיא טלייצרעד טרעװ .,'יאת
 -רַאפ רעד ןעוועג זיא ,ייאטוז םלוע רדס,

 סע .הינכי גינעק רעשידי רענעבירט
 ןבָאה לבב ןיא ןדיי יד זַא ,סיוא טזייוו

 ןופ טייצ רעצנאג רעד ןופ ףיולראפ ןיא
 עגנאל ַא ךיוא ןוא שדקמה תיב ןטייווצ

 ןגייא ןַא טריפעג ךעלקריוו רעטעּפש טייצ

 -יירב ַא קידנבָאה ,ןבעל שידיי טלקיװטנַא

 ןיא אתולג שיר ַא טימ עימָאנָאטױא 'עט
 םעד ןגעוו העידי עקיזָאד יד .ץיּפש רעד

 ןיוש לבב ןיא ןבעל ןשידיי ןטלקיוװטנא

 רימ ןעניפעג ,ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא
 ןשירָאטסיה ןטנַאקַאב םעד ןיא ךיוא
 בר ןופ ווירב) ""ןואג ארירש ברד תרגא,

 תיב ןט2 ןופ ןטייצ ענעי ןיא .(ארירש
 -נעצ רעשידיי רעד ןעוועג זיא שדקמה
 יד ואוז ,ַאעדרהנ טָאטש יד לבב ןיא רעט

 ַא טכיירגרעד ןטייצ לייט ןיא ןבָאה ןדיי
 -ילָאפ ןיא ךיוא טיײקיגנעהּפָאמוא עסיוועג

 זַא ,רעכיז ךיא זיא סע .ןבעל ןשיט

 -עג ןיוש זיא לבב ןיא הרותה דומיל רעד
 ןטייצ עקידרעירפ יד ןופ טלקיװטנַא ןעוו
 ַאזַא ןבעגעגסױרַא לבב טָאה טלָאמעד .ןָא

 ןקזה ללה יװ ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג

 -ץרא ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג זיא סָאװ
 אמוי ןיא הנשמ יד םוטנדיי-לארשי
 ןגעלפ לבב ןופ ןדיי זַא ,טלייצרעד וי'ס ףד
 לארשי-ץרא ןייק רוּפיכ-םוי ףיוא ןעמוק
 וצ זיא םעלַא םעד ןופ .שדקמה תיב ןיא

 ןיא ןדיי יד ןופ ןעגנואיצַאב יד זַא ,ןעז

 רעייז ןעוועג ןענעז רעדנעל עדייב יד

 ןישודיק ןיא הנשמ רעד ןופ .עטנעָאנ

 וצ זיא טרָאד ארמג רעד ןיא ןוא 'ד קרּפ

 ַא טריפעג ןבָאה ןדיי עשילבב יד זַא ,ןעז
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 -ןסאר רעייז רעביא לָארטנָאק עגנערטש

 ךרוד ךיז ןשימוצסיוא טשינ ,טייקנייר
 ױזַא ,רעקלעפ ערעדנַא טימ ןטארייה
 עשילבב יד ןטלַאהעג טָאה ןעמ זַא ,טייוו

 ןיא ןדיי יד ןופ םיסחוימ רעמ רַאפ ןדיי

 ןדיי יד ןגעו תועידי רעמ ,לארשייץרא

 ןופ רימ ןבָאה ןבעל רעייז ןוא לבב ןיא

 -ַאב ןוא ,ינש תיב ןברוח ןכָאנ ןטייצ יד

 ארמג רעד ןופ טייצ רעד ןופ סרעדנוז

 טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ קידנביוהנָא ךרעל)
 (גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד ךָאנ

 ןיא רימ ןבָאה ןבעל ןקיזָאד םעד ןגעוו
 זַא ןעעז רימ .ילבב ארמג רעצנַאג רעד

 -מוא עשיטילָאּפ עסיורג יד ךָאנ ,טלָאמעד

 .-שי-ץרא ןיא קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןקילג
 ןוא דנַאטשפיוא-אבכוכ-רב םעד ךָאנ ,לאר
 ,סונירדא רעזייק ןשימיור ןופ תוריזג יד
 ,לבב ןייק ןפָאלטנַא ןדיי ליפ רעייז ןענעז

 טָאה ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןוא

 -ץרא ןופ ןגָארטעגרעביא זייווכעלסיב ךיז
 -ַאטשטנַא זיא לבב ןיא ,לבב ןייק לארשי

 -ןוהרָאי עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענ
 יד ,םוטנדיי ןופ קרעוװ עסיורג סָאד טרעד
 ןבעל סָאד םורַא טמענ סָאװ ,ילבב ארמג

 -ײדַאב יד ןופ סערעל ןוא טייקיטעט ןוא
 ןופ םיארומַא יד ,רעריפ עשידיי עטסדנט
 יד ןעוועג טלָאמעד ןענעז לבב ןיא .לבב

 טשרעוצ) םוטנדיי ןופ תובישי עטסערג

 "רעד ,ַאעדרהנ ןוא ןיביצנ טעטש יד ןיא
 לבב ןיא .(ארוס ןוא אתידבמוּפ ןיא ךָאנ

 טריפעגנָא ךעלקריוו אתולג שיר רעד טָאה

 טָאהעג ,ןדיי יד טימ קידנעטשטסבלעז
 ןדיי יד ןוא ,טכער עשיטילָאּפ עטיירב
 ןצעזעג ענעגייא טיול טריפעג ךיז ןבָאה
 טפיוהרעביא ןוא רעטכיר ענעגייא טָאהעג
 ןבָאה ייז ןוא ,עימָאנָאטױא עטיירב ַא
 טפרַאדעג לבב ןופ גינעק ןשיסרעפ םעד

 ליפ ןופ .רעייטש ןסיוועג ַא רָאנ ןלאצ

 -פיוא ןעמ ןָאק ארמג רעד ןיא רעטרע

 -רָאד יד ןופ דליב-סנבעל יונעג ַא ןלעטש

 -ַאב רעייז ,טייצ רענעי ןיא ןדיי עקיט
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 ַא .טרַאסנבעל ,םיגהנמ .,גנוקיטפעש
 -עג טָאה םעד ןגעוו גנולדנאהּפָא עטוג

 תורהנ לע, רפס ןייז ןיא ווָאצעג ןבירש
 יד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע ואוו .''לבב

 ןלעו רימ .ארמג רעד ןופ ןלעטש עלַא

 רעד ןופ .ןכירטש:טּפיוה יד ןבעג ָאד
 -עדנַא ליפ ךיוא ןוא ה"ל תוכרב ארמג

 לייט זַא ןעז וצ זיא רעטרע-ארמג ער
 טימ טקיטפעשַאב ךיז ןבָאה לבב ןיא ןדיי

 ענעגייא ערעייז ףיוא ייס ,טעברַא-דרע
 ןיא ןעמונעג רעדלעפ ייס ,רעדלעפ

 -ַאפ ןענעז ןופרעד .ערעדנַא ייב עדנערַא

 -רַאפ יד ארמג רעד ןיא טפָא רעייז ןַאר
 הכלה עשידירי עשיטקארפ ענעדיש
 ,תובוח-ילעב ןוא רעדלעפ ןגעוו ןגַארפ
 הקזח ,ןעמענוצ רעדלעפ יד ןליוו סָאװ

 אבב ,אמק אבב תורמג יד ןיא) המודכו

 םעד לעיצעּפס ,ארתב אבב ןוא אעיצמ
 יד ּוליִפַא ('םיתבה תקזח קרּפ ןטג
 יד ןיא טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,םידימלת
 יד ףיוא טעברַאעג ךיוא ןבָאה ,תובישי
 -עג טָאה אבר ארומא רעד ןוא ,רעדלעפ

 ןלָאז ייז זַא ,םידימלת ענייז וצ טגָאז
 -ָאמ יד ןיא ןענרעל םיא וצ ןעמוק טשינ

 טלָאמעד לייו ,ירשת ןוא ןסינ ןטאנ
 ןשטנעמ-בוטש ערעייז ןפלעהוצ ייז ןפרַאד
 ןבָאה ייז .גנוטעברַאַאב-רעדלעפ רעד ןיא

 טכוצ-יפ טימ טקיטפעשַאב ךיוא ךיז

 ('פ ןילוח ,ז'מ הכוס ,דייצ אעיצמ אבב)
 -עדישרַאפ ,הכאלמ ,רחסמ טימ ךיוא ןוא
 טנָאמרעד ליפ רעייז ןרעוו סָאװ ,ןכאפ ענ

 ךיוא ןבָאה ןדיי לייט ;ארמג רעד ןיא
 ןירדחנס) רעטילימ ןיא ןעגנודרַאפ ךיז

 ארמג רעד ןיא .(ד"מק ארתב אבב ,זייצ
 א"נק תבש ,ט''כ ארתב אבב ,אייפ ןיטג
 ןעװעג ןענעז סע זא ,טכַארבעג טרעוו
 ןשטנעמ עכייר ךיוא ןדיי עשילבב ייב

 ןטלָאגעג לבב טָאה ןײמעגלַא ןיא םגה

 טיײקמערַא רעסיורג ןופ רנאל ַא סלַא

 ןישודיק ,''לבב הלטנ תוינע ןיבק העשת)

 "עג ןבָאה ןדיי סָאװ ,ךארּפש יד ,(טי'ימ
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 שיאעמַארַא ןעוועג זיא לבב ןיא טדער
 .רעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,(ט"מ הטוס)
 -עמַארַא-שיריס םעד ןופ קרַאטש טדייש

 טדערעג טלָאמעד טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןשיא

 ןיא ,('יסרוס ןושל,) לארשייץרא ןיא
 רעד טסַאפרַאפ זיא ךַארּפש רעקיזָאד רעד
 ןוא ילבב ארמג רעד ןופ לייט רעטסערג
 -ושת םינואג עקידרעטעּפש יד ןופ ךיוא
 "עג ךיוא ןבכָאה לבב ןיא ןדיי יד .תֹוב

 ערעדנַא ץנַאג םיגהנמ ענעדישראפ טַאה
 ארמג יד ןוא ,םיגהנמ-לארשיז-ץרא יד ןופ

 קורדסיוא םעד טימ ייז טדיישרעטנוא
 יד ,רימ ןענעז ױזַא,) י'והל אהו ןל אה,
 ןענעז טשרעדנַא ןוא ,גהונ ךיז ,םיילבב
 יד .('לארשי-ץרא ןיא ,ייז גהונ ךיז

 -עג ןרעוו םיגהנמ ערעדנוזאב עקיזָאד

 םוצ ."'המלש לש םי, רפס ןיא טכארב
 ייֵז ןופ גנולמַאז ַא ןוא ,אמק אבב ףוס
 ,רד טקורדעגּפָא ןוא ןעמונעגפיונוצ טָאה

 -רָאי רעט7 ,'רחשה ,, ןיא רעלימ לאוי
 לבב ןיא בושי רעשידיי רעד --- .גנַאג
 ןוא טייצ עגנַאל ַא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 עפוטש רעכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא
 -ילבב רעד ןופ סולשּפָא םעד ךָאנ ךיוא

 סָאװ ,('דומלתה תמיתח/) ארמג רעש
 ,טרעדנוחרָאי ןט6 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 לבב ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד

 רעריפ-תובישי עסיורג יד ןופ עכָאּפע יד

 "רעד ןוא י'יארובס ןנבר,, ןעלטיט יד טימ
 ןגיױצעג ךיז טָאה סָאװ ,י'םינואג,, ךָאנ
 ןבָאה טייצ רענעי ןופ ךיוא ,רָאי 500 ייב

 -ואגה תובושת,, ענעדישרַאפ יד ןיא רימ
 -וקָאדיקינָארכ עשירָאטסיה יד ,"םינ
 -עדנַא ןוא ייאוירש ברד תרגא., ןטנעמ
 רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ רעדליב (ער

 עשילבב יד ןבָאה טלָאמעד ךיוא .לבב ןיא

 ןוא ןבעל שימָאנָאטױא ןַא טריפעג ןדיי
 ןסיווג םעד בילוצ) ןעװעג זיא לבב

 רעשיטקאפ רעד (לארשי-ץרא ןיא ןברוח

 -גדיי ןצנַאג ןרַאפ רעטנעצ רעקיטסייג

 לבב ןיא תובישי יד .טלעוו רעד ןיא םוט
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 ךיוא ןוא ייםינואג,, יד רעריפ ערעייז טימ
 -גדייילבב ןופ גיהנמ רעכעלטלעוו רעד

 יד ןעוועג ןענעז ,אתולג שיר רעד ,םוט
 ןופ ןטעטירָאטױא ןוא רעריפ עשיטקאפ

 רעדנעל עלא ןופ .םוטנדיי-טלעוו ןצנאג
 -לבב יד ןיא ןענרעל ןעמוקעג ןעמ זיא
 ןעמוקעגסיֹורַא ןענעז לבב ןופ .תובישי

 ראפ ןבָאה סָאװ ,םידמול עסיורג יד

 ערעדנא ןיא הרותה דומיל םעד טײרּפש
 ןדיי יד ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רעדנעל

 יַאֹּפ עסיורג ַא טליּפשעג ךיוא לבב ןופ
 יד ןשיווצ תומחלמ יד ןיא עלָאר עשיטיל

 טָאה לבב ןעמעוו וצ) ןגינעק עשיסרעפ
 עשיטנַאיב שימױר יד ןוא (טרעהעג

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי ןוא ,םירסיק
 ןיא ןטאדלָאס ןוא רעריפ-דעטילימ סלַא
 וליפַא ןענעז סע .ןעײמרַא עשיסרעּפ יד

 ןכַאמ וצ םוטנדיי-לבב ןופ ןוואורּפןעוװעג

 ןעיירפַאב ןצנַאגניא ןוא ןדנַאטשפיוא
 -כישעג-יאנתסוב יד) קלָאפ עשידיי סָאד

 -גוגעוואב םיחישמ ענעדישראפ יד ,עט
 . "לא דוד ,ינאהאפסיא יסיא יבא ןופ ןעג

 לבב

 "עד ןענעז לבב ןיא .(ערעדנַא ןוא יאור
 -ילער עשידיי ייר ַא ןענַאטשטנא טלָאמ יד ןבָאה ךיוא ;טכַאמעג בורח ללכב ייז !

 יד טנקיילעג ןבָאה סָאװ ,סעטקעס עזעיג

 "ירפ ךיוא .תופידר עסיורג רָאג ןדייל וצ |
 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוקעגרָאפ ןענעז רע |

 יד זיא ייז ןשיווצ ןוא ,הּפ לעבש הרות

 יַאק יד ןופ עטקעס יד ןעוועג עטסערג

 רעד ןיא ןנע טימ (''םיארק,,) רעמיאַאר

 .ןבעל עקיטסייג סָאד זיא לבב ןיא .ץיּפש
 "ייז ןעוועג סייצ רענעי ןיא םוטנדיי ןופ

 .טזיובעגפיוא ,שימרוטש רע

 -רעּפ ןוא לבב טייז ןייא ןופ ןעמונעגנייא
 -ייווצ רעד ןופ ןוא ,עידניא זיב שזַא ,עיס

 "נַאזיב ןופ רעדנעל-ברעמ ליפ טייז רעט

 טימ ןדיי עשילבב יד .םוטרעזייק ןשיט

 -גַאב טָאטשטּפױה רעד ןיא רעטנעצ םעד

 -ָאוָאליפ יד טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה ,דָאד

 . ןיא סָאד

 עילַאטיא ,עינַאּפש יװ ,עּפָארײא ןופ רעד ."רָאי ןט7 םעד טניז סרעדנוזַאב ןעשעג

 . רעד רעטנוא רעבַארַא יד ןעוו ,טרעדנוה

  טײרּפשרַאפ ןבָאה דעמָאכַאמ ןופ גנוריפ

 .ןוא טלעװ רעד ףיוא עיגילער עיינ יד
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 ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד) קרעװ עשיפ
 עטלַא יד ןופ (רעלעטשטפירש עשיריס יד

 ןוא ןעקנאדעג יד טימ ךיוא ןוא ןכירג

 יד טימ ךיוא יוװ ,עידניא ןופ ןעעדיא

 -כעלסיב .םוטרעטלַא ןופ ןטפַאשנסיוװ
 ןעמונעגרעביא לבב ןיא ןדיי יד ןבָאה זייוו
 ןיא ןבָאה ייז ןוא ,ךַארּפש רעשיבַארַא יד
 -יּפ ליפ ןבירשעג ךַארּפש רעגיזָאד רעד

 יּמִא עכעלטפַאשנסיװ ,קרעוװ עשיפָאזָאל
 ןדיי עשילבב יד קנַאד ַא ןוא ןעגנולדנאה

 טײרּפשרַאפ טפַאשנסיו יד ךיז טָאה

 -ילבב-שידיי עכלעזַא .טלעוו רעד ףיוא
 ןואג הידעס בר יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עש

 עטשרע יד ןעוװעג ןענעז ערעדנא ןוא

 רעד ןיא עיפָאזָאליפ רעד ןופ רעריפניירַא
 -- .טלעו רעשידיי רעכעלרעטלַאלטימ
 - טָאה טרעדנוהרָאי ןט12 ןוא ןט11 םעד ןיא
 ןיא םוטנדיי ןופ הדירי יד ןביוהעגנָא ךיז
 -טסעפ רעווש זיא ןופרעד הביס יד ,לבב

 ןעװעג זיא סָאד זַא ךעלגעמ .ןלעטשוצ
 תומחלמ-סקנוטסיוורַאפ עסיורג יד בילוצ

 ןעמוקעגרָאפ ןָא טלָאמעד ןופ ןענעז סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,לבב םורַא רעדנעל יד ןיא

 ןביוהעגנָא ןָא טלָאמעד ןופ לבב ןיא ןדיי

 יז רעבָא ,ןדיי עשילבב יד ףיוא תופידר
 סלַאפנדעי .טרעיודעג גנאל טשינ ןבָאה
 רעד רעביא ךיז טגארט ןָא טלָאמעד ןופ
 -געל יד ןיא לבב ןופ רעטנעצ רעשידיי

 יד ןופ ןבעל םעד ןגעוו ,דנאלשטייד ןוא
 ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ןדיי עשילבב
 -ַאּפָאסעמ,, רעטרעווכוז יד ייב רימ ןבעג
 רעצנַאג ַא ןגעוו -- .'!עיסרעּפ , ,!עימַאט
 טימ ןדנובדאפ ןענעז סָאװ ,םינינע ייר

 ןעגנוביירשַאב ערעטיירב רימ ןבעג לבב

 -לת,לשמל ,רעטרעווכוז ערעדנוזַאב ןיא

 -ואנ, ,(ילבב ארמג רעד רעביא) 'ידומ

 יװ ,י"רעמיאאראק,, ,ייאתולג שיר, ,'!םינ
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 -ידיי עסיורג יד ןופ ןעמענ יד ייב ךיוא
 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עש
 : ,טקריוועג לבב

 טרעוו ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ןחדב

 סָאװ ,רענייא ןפורעגנָא ןחדב טרָאװ ןטימ
 ןכַאמ וצ ךעליירפ זיא עבאגפיוא ןייז
 ,הדועס ַא ףיוא םלוע ןטלמַאזראפ םעד
 לָאמלײט ןוא ,תונותח ףיוא לעיצעּפס

 תודועס ערעדנַא ןוא ןתירב ףיוא ךיוא
 ,(?'קילעשרַאמ, ךיוא םיא טפור ןעמ)

 ןשיאעמַארַא ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד
 ןושל ןיא .'ןעיירפ,, -- ''חדב,, טרָאװ
 -חדב,, טרָאװ סָאד טצונַאב טרעוװ םיבר

 רימ ןעניפעג ארמג רעד ןיא .י'םינ
 -עד ןיוש ןענעז סע זַא ,(ג"כ תינעת)
 "יחודב ישניא, עכלעזַא ןעוועג טלָאמ

 -םיוא רעייז סָאװ ,('םינחדב ןשטנעמ,,)
 -געמ ןעגנערבוצניירַא ןעוועג זיא עבַאג
 רעד ןיא .גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא ןשט
 ןגעו טלייצרעד טרעוװ 'נ םירדנ ארמג
 "חדבמ, טָאה רע זא ,ארפק רב ארומא
 "ותח רעד ףיוא אישנה הדוהי יבר ןעוועג

 סָאד רימ ןעניפעג ָאד .ןוז ןייז ןופ הנ

 -"חדבמ ,, ןופ קורדסיוא םעד לָאמ עטשרע
 -רעּפ ַא וצ גוצאב ןיא הנותח א ףיוא ןייז
 םעד טכַאמעג ךעליירפ טָאה סָאװ ,ןָאז

 ענעדישרַאֿפ ךרוד םלוע ןטלמַאזרַאפ
 ןָא טפור ,טרָא ףיוא טרָאד ,ייישר ,ןציוו

 ?"ןחדב., ןעמָאנ ןטימ ןארפק רב שוריפב
 רעד סָאוװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןזיא סָאד

 --- .טנָאמרעד ױזַא טרעוו ןעמָאנ רעקיזָאד
 -סיימ-לאינָאמערעצ רעד זיא ןחדב רעד

 ןיא טייקכעלרעייפ הנותח רעד ןופ רעט
 ,ורע .רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד

 ,םירמז-ילכ עילעּפַאק רעד ןופ ץיּפש ןיא

 -הפוה רעד ןיא ןתח םעד ףיוא טפור
 ַא םיא רַאפ טלַאה ,סנקעדַאב וצ טכַאנ

 -אב,, רע ,םיא 'יטגניזאב,, ןוא השרד

 סָאד טריפ רע ןוא ,הלכ יד ךיוא "יטגניז

 ןחדב רעד .הפוח רעד וצ רָאּפ עגנוי

 20 ןחדֿב

 -םינּפ-תלבק עלעיצעּפס טימ ףיוא טמענ

 ךָאנ .טסעג יד ,םינתוחמ יד ןפורסיוא
 טכַאמ ,הדועס-הנותח רעד ייב ,הּפוח רעד
 םירמז-ילכ יד טימ ןעמאזוצ ןחדב רעד

 טגניז ,עטלמַאזרַאפ םלוע םעד ךעליירפ
 -ישרֲאפ גנוטיילגאב-קיזומ ןיא ייז ראפ

 -רַאפ טּפָא ץנַאג ,ןציוו טגָאז ,רעדיל ענעד
 עצרוק ףיוא טריפ ןוא ךיז רע טלעטש
 -עג ןענעז םינחדב לייט :ןעגנולעטשרָאפ

 ןיא רעלטסניק עסיורג סלַא טמירַאב ןעוו
 -רַאפ ךיוא ןבָאה ייז ןֹופ ליפ ;ךַאפ רעייז

 ןבָאהיז עכלעוו ,רעדיל ענעגייא טסַאפ

 ןופ "סקנּפ, רענליוו ןיא .טקורדעגּפָא

 -לַא רעד טכעלטנפעראפ טָאה 1922 רָאי
 -זיז בקעי טײצ רענעי ןיא ןחדב רעט

 .חדב ןגעו תונורכז עניימ ןופ,, רָאב
 ַא ןגעוו טלייצרעד רע עכלעוו ןיא ,ייםינ

 טמירַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,םינחדב ייר
 -סורסייו ןוא עטיל ןופ טנגעג רעד ןיא
 םוקילא יװ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא דנַאל
 ענאמ ,דעשטאלסיווס רזעילא .,רעזנוצ
 -יורבאב הילא חסּפ ,(קָאטסילאיב) סַאק

 ןגיא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעו ,רעקס
 ףיוא ןרָאפעגמורַא ןוא עלעגעוו ןוא דרעפ

 זיא ייז וצ .ערעדנַא ךיוא יו ,הנותח
 םינחדב עטמירַאב ייר ַא ןבעגוצוצ ךיוא

 ביוהנָא ןיא עשראוו ןופ טנגעג רעד ןיא
 "-עשטַאמ לאומש יװ ,טרעדנוהרָאי ןט0
 .ערעדנַא ןוא רעקסלעשאנ חנ ,רעציוו
 ןבָאה םינחדב יד זַא ,טלייצרעד רָאמזיז

 םיריבג יד ,טסעג ערעייז רַאפ טזומעג
 ןוא ,תופירח סיורג ןזיײװסיױרַא ,םידמול
 ,סעידָאלעמ עדנריר ןעגנוזעג ךיוא ןבָאה
 ןוא יםולשל ינאיבהו, יו טויּפ ךעלקיטש

 ןעגניז יז ןגעלפ ןלױּפ ןיא) ערעדנַא

 רעדָא ,''ְךיּפא ךיראהל וניהלא ךכרד"
 סעידָאלעמ טימ "יד ךכרעב הנומא לא;

 -ַאב ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענעז סָאװ
 םעד ןעגניזַאב םייב .(םירמז-ילכ עטנַאק

 -דב רעד טגעלפ ,רָאמזיז טלייצרעד ,ןתח
 זַא ,יו תושרד עכלעזַא ןצונַאב ןח
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 "הבושת השעי רבגל בוט,, טכַאמ !!תילט;,
 וצ הבושת שטנעמ ַא רַאפ טוג זיא סע)

 ,הללי ,הרובק" טכַאמ יילטיק" ןוא ,(ןָאט
 .טיוט םעד טנַאמרעד סָאװ ,היול ,הרהט

 ןופ גנוניױלַאב ןעמוקאב טָאה ןחדב רעד

 ,רעטָאפ סהלכ רעד ךעלנייוועג ,ןתוחמ
 גהנמ טיול ןפרָאדעג טָאה רע סָאװ
 יד ןופ ןוא ,תואצוח - הנותח יד ןקעד
 -עג ַא ןעגנוזַאב טָאה רע עכלעוו ,טסעג

 ןופ ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה לייט ןסיוו

 ,ןפורעגסיוא טָאה רע סָאװ .קנַאשעג-השרד
 ,"הנותח" טרָאווכוז עז --

 יד ןופ רענייא זיא סָאד ץמח תקידב
 ברע רַאפ טכַאנ יד זַא ,םיניד עטלא רָאג

 לטכיל ןדנוצעגנָא ןַא טימ ןעמ לָאז חסּפ
 זיא סע יצ ,רעטרע עלַא ןיא ןייז קדוב

 -עד טכַאמ ןעמ .ץמח ןייק ןַארַאפ טשינ
 רעד .'"ץמח תקידב לע, הכרב יד רעביר

 -פצלטע רעירפ ןגיילוצרעטנוא זיא גהנמ

 ןייז קדוב סָאד ידכ ,ץמח ךעלקיטש עכ

 ,טסיזמוא ןייז טשינ לָאז ןכַאמ הכרב ןוא
 טכארבעג טרעוו ץמח תקידב ןופ ןיד רעד

 "רעד .םיחסּפ ןופ הנשמ רעטשרע רעד ןיא
 א ןַארַאפ ןיוש זיא םיא ןגעוו סָאװ ןופ
 זיא ,ללה תיב ןוא יאמש תיב ןופ הקולחמ
 ןיוש ןעוועג זיא ץמח תקידב זַא ןעז וצ
 ,שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא

 . רעטכיד ןוא רעקנעד היעדי יׂשרדב
 ' טפלעה רעט2 רעד ןיא ךיירקנארפ-דיז ןיא
 : רעט1 רעד ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט13 ןופ
  טָאה רע .טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טפלעה

 . ןוא ??ינינּפה
 , טָאה רע

 .רעשיזיצנארפ-דיז רעד ןופ טמַאטשעג
 . טמַאטש ןופרעד ןוא ייסרעיזעב,, טָאטש

 . ןופ ףוס םוצ
 .ןיא ;עינַאּפש ןיא טניואוועג ןבעל ןייז
 .רעשידיי רעד ןיא םור ןייז ,אנָאלעצרַאב
 . ןייז ךרוד ןברָאװרעד ךיז רע טָאה טלעוו

 היעדי" ןפורעג ךיוא ךיז
 ."טאיפָארּפ טענָאב ןע" ךיוא

 ."ישרדב,, ןעמָאנוצ ןייז

 42 בהב---ץמח תקידב

 ,"םלוע תניחב,, רפס-רסומ ןשיפָאזָאליפ

 רָאי םעד ךָאנ טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ
 "יג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,6
 -גיא רעד .ךיירקנארפ ןופ ןדיי ןופ שור
 -ץַּפ-שיפָאזָאליפ ַא זיא רפס ןופ טלַאה
 ןזיוועגנָא טרָאד טרעוו סע :רעשיטסימיס
 ,הזה םלוע םעד ןופ טייקיטשינ רעד ףיוא
 זיא שטנעמ ןופ ןבעל עצנאג סָאד יװ

 םי" א יװ זיא טלעוו יד ןוא ,ךעלגנעגרַאפ

 טעָארד סָאװ ,םי רעקידמערוטש ַא ,"ףעוז
 םעד ןוא ,ןעגנילשוצנייא שטנעמ םעד
 ַא יו ,רעמ טשינ זיא ןבעל סנשטנעמ

 רעד .םי םעד רעביא לקירב ןכָארבעצ
 -יפסיוא עזעיגילער וצ ָאד טמוק רבחמ

 ןגרָאז רָאנ ףרַאד שטנעמ רעד זַא ,ןעגנור
 סָאד .טלעו רענעי ןוא המשנ ןייז ןגעוו
 ,םיקרפ 27 ןיא טלייטעגנייא זיא רפס

 -עגרעביא ךיוא זיא ''םלוע תניחב" רעד

 -ארּפש ערעדנַא ךס ַא ןיא ןרָאװעג טצעז
 ייר ַא ךָאנ ןעוועג רבחמ טָאה ישרדב .ןכ
 זיא ןטסטמירַאבמַא ןוא קרעװו ערעדנַא

 טייצ רענעי ןיא בר ןסיורג םוצ ווירב ןייז

 סָאו ,((א'בשר) תרדא ןב המלש  יבר
 ןיא טקורדעג) י'תולצנתה תרגא" טסייה

 ןיא ,((ח"ית ןמיס א"בשרה תובושת" יד
 ,א'בשר ןעגעג םורַא טערט רע ןכלעוו

 םרח ַא ןפורעגסיוא טָאה רע סָאװרַאפ
 -ָאזָאליפ יד ןוא עיפָאזָאליפ ןענרעל ףיוא
 ,ם"במר ןופ םירפס עשיפ

 געט יד ןענעכיײצַאב וצ זיא סָאד בה53
 -נָאמ ןיא 'ב) קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ
 ךָאוװ רעד ןופ גָאט רעט2 רעד סלא קיט
 (קיטשרענָאד זיא רעט5 רעד -- 'ה ןוא
 .תוכוס ךָאנ ןוא חסּפ ךָאנ ןכָאװ 2 יד ןופ
 וצ גהונ ךיז ןענעז ןדיי עמורפ לעיצעּפס
 ןופ ןרוּפש .געט עקיזָאד יד ןיא ןטסַאפ
 טכארבעג ןיוש ןרעוו גהנמ ןקיזָאד םעד
 ףוס ןוא ו"ע אבר תישארב שרדמ ןיא
 -תמ ויהיש ונתובר ורזג) תינעת תליגמ

 ןמיס םייח חרוא רוט ןיא .('הו 'בב ןינע
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 סָאװרַאפ ,םימעט טכארבעג ןרעוו אייצת

 ךיוא ןטסַאפ לייט .ב"הב טסאפ ןעמ
 -גיױו יד ןיא קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ
 ייב םעד ןגעוו .''תת םיבבוש" ןכָאװ-רעט
 לירהמ ןופ '"םיגהנמ,, ןיא .''םיבבוש,,
 םיגהנמ ענעדישרַאפ טכַארבעג ןרעוו
 | ,ב"הב ןופ

 -טלע יד ןופ מענייא ןופ ןעמָאנ ריהב
 "ריהב,, טרָאװ סָאד ,םירפס-הלבק עטס

 רעד זיא ןוא ,יןענייש" שטייט רעד זיא
 -ָאנ םעד .י''רהז" סָאװ ,קורסיוא רעבלעז

 רפס רעקיזָאד רעד טגארט ''ריהב" ןעמ
 ןטימ ןָא ךיז טביוה רע סָאװ םעד בילוצ

 רעד טיול .''םיקחשב אוה ריהב,, קוסּפ
 ןעווועג רבחמ ןבָאה סע לָאז עיצידארט
 ןט1 ןיא) הנקה ןב הינוחנ יבר אנת רעד

 וצ טביירש ןעמ ןעמעוװ ,(טרעדנוהרָאי
 רעד .''הנקה,, רפס-הלבק ןרעדנַא ןַא ךָאנ
 טימ ןָא ךילקריוו ךיז טביוה ריהבה רפס

 ,"הנקה ןב הינוחנ יבר רמא" רעטרעוו יד

 רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןביולג רעשרָאפ לייט
 קחצי יבר לבוקמ רעד ןעוועג ןבָאה לָאז
 ןטירד םעד ד"באר ןופ ןוז) רוהנ יגס

 ,(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא

 -נעד רעלַאנאיצַאנ ןיטרַאמ רעבוב
 ןיא תודיסח ןופ רעשרָאפ ןוא רעק
 ןרָאװעג ןריובעג זיא רעבוב .דנאלשטייד
 -עג טָאה רעבוב ,ןיוו ןיא 1878 רָאי ןיא
 טנגוי רעשטייד-שידיי רעד ןשיוצ ןפַאש
 סָאװ ,םזינויצ ןופ גנוטכיר עקיטסייג יד

 -ער טימ םזימעה-דחא ןופ עזעטניס ַא זיא
 עטסדנטיידַאב יד .,םזיציטסימ ןזעיגיל

 ןבירשעג עלַא ,רעבוב ןיטרָאמ ןופ קרעוו

 דיגמ רעסיורג רעד" ןענעז ,שטייד ןיא
 םעד רעב ינר ןגעוו) !'םידימלת ענייז ןוא
 רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא שטירזעמ ןופ דיגמ
 ןיא (ןלױּפ ןוא דנאלסור ןופ םייבר יד

 ץענעבילקעג ןופ גנולמַאז ַא טיג רע ןכלעוו

 -יסח םוצ געוװ ןיימ,, ;רעטרעוװ עשידיסח

 84 ךוב--ריהב

 יד" ע'םשי-לעב ןופ עדנעגעל יד, ;''םזיד

 יבר ןגעװ) 'ןמחנ יבר ןופ עטכישעג

 -עלק ערעדנא ךיוא יו ,(רעוואלסארב ןמחנ

 טָאה ןיא :רעכיב ןוא ןרושארב ערענ

 -ערבעה ןיא קרעו ייר ַא ןבעגעגסיורא

 סנטצעל .ערעדנַא ןוא ''השמ" יװ שיא

 ,םילשורי ןיא רע טניואוו

 -רָאפ (1906--1827) המלש רעבוּב
 "מעל ןיא ןריובעג .םישרדמ ןופ רעש

 ןַא עיצילַאג-חרזמ ןיא ןעמונראפ ;גרעב -

 סיורג ןייז קנַאד ַא טא םענעעזעגנָא

 -נרעלעג ןוא תודמול ןייז ןוא םוטכייר

 -רַאפ ןיא טכוזעגפיוא טָאה רע .טײקמַאז

 -רדמ ןופ די-יבתכ ןקעטָאילביב ענעדיש

 -ַאזוצ ןבעגעגסיורא ייז טָאה רע ןוא ,םיש

 עטעברַאַאב - ךעלטפַאשנסיו טימ ןעמ

 -עגסױרַא רע טָאה ױזַא .ןעגנוטיילנייא

 שרדמ, !'אנהכ ברד אתקיספ,, יד ןבעג

 {'םודקה אמוחנת שרדמ ;"בוט תקל

 שרדמ,, ;'הכיא שרדמ,, ;'םילהת שרדמ ,,

 "רדמ ערענעלק ערעדנא ןיא ''בוט לכש

 ייוצ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ;םיש

 "םש ישנא, סעיפארגָאנָאמ ' עקיטכיוו
 הירק" ןוא גרעבמעל ןופ םינבר יד רעביא

 םינבר ןופ עטכישעג רעד רעביא ''הבגשנ

 ,ווָאקלושז ןיא

 -עטאילביב ,, ,'עיפארגָאילביב, עז ְךֹוב
 -רעסיוא םעד רעביא .!"יירעקורד,, ,ןק

 "טיט יד ,םירפס יד ןופ רעטקַארַאכ ןכעל

 ,סנכייצ ערעדנא ןוא רעטעלב-רעש ,ןעל
 ןבעג ,תומישר .,ןעגנולמַאז-רעכיב רעביא

 "ןקעטָאילביב, רעטרעווכוז יד ייב רימ

 עטשרע יד רעביא ;!!עיפארגָאילביב,, ןוא
 רימ ןבעג ןבאגסיוא-םירפס עשיאערבעה

 ;לובָאנוקניא, טרָאװכוז םייב ךיוא
 ןבעג רוזנעצ-רעכיב ןוא-םירפס רעביא

 ."רוזנעצ" טרָאװכוז םייב דימ
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 -נעצ ןיא דנַאל ַא ןופ ןעמָאנ ַארַאכוב
 -סור טימ ךיז טצענערג סָאװ ,עיזַא-לַארט

 -ימ 2 ךרעל טלייצ ,עיסרעּפ ןוא דנאל

 סע :רענאדעמכַאמ ,רעניואוונייא ןאיל
 ןףדיי טנזױט 20 ךרעל טרָאד ןעניואוו

 ןדיי עקיזָאד יד זַא ,סעדנעגעל ןַארַאפ

 תרשע ענעבירטרַאפ ןופ ךעלקינייא ןענעז
 תיב ןט1 ןופ טייצ רעד ןיא םיטבשה
 דנאל סָאד ןייז לָאז סָאד ןוא ,שדקמה

 -למ ןיא טנָאמרעד טרעוו סָאװ ,!'רובח;

 םיטבשה תרשע יד ןיהואוו זיי 'ב סיכ

 רערַאכוב יד .ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז

 -רַאפ רעטנעָאנ ןיא ןעמוקעג ןענעז ןדיי

 טשרע עּפָאריײא ןופ ןדיי יד טימ גנודניב

 דנאלסור ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא
 "ונעגנייא (1866:68 ןרָאי יד ןיא) טָאה
 ךיז טָאה 1892 רָאי ןיא .אראכוב ןעמ

 -אב יד ןדיי רעראכָאב יד ייב ןביוהעגנָא
 לארשי-ץרא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ גנוגעוו
 "וב ןופ תוחּפשב עשידיי רעטרעדנוה ןוא
 טצעזַאב טלָאמעד טייז ךיז ןבָאה ַארַאכ

 -ייא רעייז טיובעגפיוא ןוא םילשורי ןיא

 רעראכוב יד ,לַאטרַאװק-טָאטש םענעג
 ךרוד .ןלוש ענעגייא ךיוא יװ ,רעזייה
 ןיא) עיצולָאװער רעשיטסיווװעשלָאב רעד

 ןיא ךיוא זיא ,דנאלסור ןיא (1917 רָאי
 -עווָאס יד ןרָאװעג טריפעגנייא עראכוב

 ַא ןרָאװעג זיא דנאל סָאד ןוא טכַאמ-ןט
 "-ור ןופ ןעמאר יד ןיא קילבוּפער-ןטעוװָאס

 רעראכוב יד .דנַאבראפ-ןעטעווָאס ןשיס
 טשימעג טקעלאיד ןשיסרעּפ ַא ןדער ןדיי
 ךס ַא ךיוא ןוא רעטרעװו עשיקרעט טימ
 -מאז עסיורג ַא .רעטרעו עשיאערבעה
 ,ןטפירשטנַאה עשיסרעּפ-שידיי ןופ גנול

 ךיז טניפעג ,ארַאכוב ןופ ןעמאטש סָאװ
 ,דארגנינעל ןיא םואעזומ ןשיטאיזַא ןיא

 חרזמ - םורד ןיא דנאל עירַאנלוב
 ןשינאקלאב םעד ףיוא ,עּפָארײא ןופ
 -ימ 5 ךרעל ךרוד טנױװַאב ,לזניאבלַאה
 ךרעל ייז ןשיװצ ,רעניואוונייא ןאיל

 26 ירַאגלוב--אראכוב

 ןיא טָאטשטּפױה יד ,ןדי טנזיוט 0
 "יט 10 ךרעל ןעניואוו סע ואוו ,עיפָאס

 בושי ןשידיי ןופ עטכישעג יד .ןדיי טנז

 ןארַאפ .עטלא ןַא רָאג זיא עירַאגלוב ןיא
 ןיוש זַא ,ןביולג סָאװ ,רעקירָאטסיה לייט

 תיב ןט2 ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא
 -לוב ןיא טצעזַאב ךיז ןדיי ןבָאה שדקמה
 "עמ ןסייהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עירַאג

 ַא ןבָאה רעטלַאלטימ ןעירפ ןיא -- .עיז

 סע ןוא ,עירָאגלוב ןיא טניואוועג ןדיי ךס

 יד ןופ ליפ זַא ,ןעגנוניימ ןַארַאפ ןענעז

 רייגמ ךיז ןבָאה רעניואוונייא עשיראגלוב
 -לוב יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .ןעוועג
 "זוכ יד ןופ גינעק רעד טָאה ןדיי עשירַאג

 רעד .עיגילער עשידיי יד ןעמונעגנָא םיר
 ןיא) אלעדוט ןופ ןימינב יבר רעדנזייר
 יד ןגעו טבירש (טרעדנוהרָאא ןט2

 עירָאגלוב ןופ רעניואוונייא עכעלטסירק
 -עץז ייז" זַא ,טגָאז ןעמ זַא ,טייצ ןייז ןיא
 יד ןפורעג ןבָאה ייז ןוא ,ןדיי ןעוועג ןענ

 -לוב יד ןגעוו ."רעדירב ערעזדנוא ןדיי
 טרעדנוחרָאי ןט14 ןיא ןדיי עשירַאג

 עלַא טַאהעג ןבָאה ייז זַא ,ןעמ טסייוו

 זַא ,טלייצרעד טרעװו סע ןוא ,ןטייהיירפ
 טָאה הרש ןעמָאנ ןטימ לדיימ שידיי ַא
 רַאצ ןשירָאגלוב ןטימ טַאהעג הנותח

 טָאה יז ןוא (1240 רָאי) רעדנַאסקעלַא

 -יא יד ףיוא סולפנייא עסיורג ַא טַאהעג

 טָאה יז ןוא דנַאל ןופ םינינע עכעלרענ
 .עסעברַאפ רעד ֹוצ טקריוועגטימ ךיוא
 עשירַאגלוב יד ןופ עגַאל רעד ןופ גנור

 ןטסיײמַא טניואועג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 יד) ןידיוו ןוא סילאּפאקינ טעטש יד ןיא
 שיאערבעה ךיוא ןבירשעג טרעוו טָאטש

 ןיא .('ןודוב, םירפס-תובושת יד ןיא
 ןופ םולש יבר טָאה טרעדנוהרָאי ןט4

 -ישי ַא ןידיו ןיא טעדנירגעג טַאטשיײנ
 טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ עדנע ןיא .הב
 -ימ עשיקרעט סָאד טָאה (1295 --- 1392)
 ןוא .עירַאגלוב ץנַאג ןעמונעגנייא רעטיל

 ןדיי יד ןופ לרוג רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ
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 רעטייווצ רעד זיב) ןעוועג עירַאגלוב ןיא

 -לעז רעד (טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה

 -רעט ץנאג ןיא ןדיי עלַא ןופ סָאװ רעב
 עינַאּפש שוריג ןופ טייצ רעד ןיא .ייק
 ןיא יוו) עירַאגלוב ןייק ןעמוקעגנא ןענעז

 ינַאּפש (רעדנעל עשיקרעט עגירעביא יד

 ףיולרַאפ ןיא) ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עש

 (טרעדנוהרָאי ןט16 ןצנַאג ןופ
 ףיוא לּפמעטס ןצנַאג רעייז טגיילעג ןבָאה

 רעכלעוו ,עירַאגלוב ןיא בושי ןשידיי םעד
 רעשידרפס ַא ןרָאװעג ןא טלָאמעד ןופ זיא

 עשידרפס עטמירַאב יד ןופ ליפ .בושי

 ,עירַאגלוב ןיא טניואוועג ןבָאה םינואג

 ןחלש, ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר יו

 -נַא ןוא אנידומ יד לאומש יבר ,(''ךורע
 -ַאגלוב יד ןבָאה עלָאר עסיורג ַא ,ערעד

 -רָאי ןט17 ןיא טליּפשעג ךיוא ןדיי עשיר

 ,גנוגעוואב-יבצ-יתבש רעד ןיא טרעדנוה
 -יתבש ןופ דימלת רעטמירַאב רעד ןוא
 -ַאב רעטעּפש ךיז טָאה ,איבנה ןתנ ,יבצ
 זיא 1828 רָאי ןיא .עיפָאס ןיא טצעז

 -יגנעהּפָאמוא סָאד ןענַאטשטנַא שיטקַאפ
 ןבָאה ןדיי .םוטנטשריפ עשירַאגלוב עק
 -געטשטסבלעז ןריפ וצ טכער עלא טַאהעג

 המחלמ יד ןיא .תולהק ענעגייא ערעייז קיד

 ןעמוקעגמוא ןענעז 1944 -- 1941 ןרָאי
 -סישַאפ יד ךרוד ןדיי עשיראגלוב לייט ַא
 ןופ העפשה רעד רעטנוא םיחצור עשיט
 טציא ןבעל עיראגלוב ןיא .ןשטייד יד
 ןופ דיי טנזיוט 40 ךרעל (1948 רָאי)
 םיזנכשא ןענעז 5000 ייב רָאנ עכלעוו
 יד ,םידרפס ןענעז עקירעביא עלַא ןוא
 (ןדי טנזױט 10 ךדעל) הלהק עטסערג
 ייוצ ערעדנַא יד ,עיפָאס ןיא ךיז טניפעג
 ןוא לָאּפיליפ ןיא ןענעז תולהק עסיורג
 ,קושטשור

 רעד ןופ ןעמָאנ רעטצריקרַאפ דנוב
 -רעטעברַא רעשיטסילאיצָאס רעשידיי
 םעד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ
 יד ןיא רעטעברַא עשידיי לייט ןטסערג
 וצ טרעהעג לָאמַא ןבָאה סָאװ ,רעדנעל
 רעד .ןלױּפ ןיא ךָאנרעד ןוא ,דנָאלסור

 דנוב

 עכלעוו

 םענײמעגלַא
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 "עג זיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעלופ

 -סור ןופ דנוב-רעטעברַא רעשידיי" ןעוו
 זיא דנוב רעד ."ןליוּפ ןוא עטיל ,דנַאל

 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 -קע ןיוש ןופ גנוקיניירַאפ רעד ןופ 7
 ןּפורג עשיטסילאיצָאס עשידיי עדנריטסיז

 טלקיװטנַא טָאה דנוב רעד .דנַאלסוד ןיא

 ןיא טייקיטעט עטפַאהבעל סרעדנוזַאב ַא

 ןרָאא ערענָאיצולָאװער יד ןיא דנַאלסור
 ךיוא ןוא טלָאמעד טָאה ןוא ,35

 ןוא ןרושארב ליפ ןבעגעגסױרַא רעטעּפש
 ענענישרעד-לאגעלמוא ךיוא יו -לאגעל

 -עברַא; ,'רעקעו רעד,) ןטפירשטייצ
 ""רעטעברַא רעשידיי רעד, ,"עמיטש-רעט

 -ָארּפ רעד ,(ערעדנַא ןוא "!ןגָארפ-סנבעל.
 -עג קידנעטש טשינ זיא דנוב ןופ םַארג
 -ײטרַאּפ ענייז ןשיווצ ןוא ,רָאלק ןעוו
 -וקעגרָאפ ןענעז טסבלעז רעקיטערָאעט

 -ישרַאפ רָאפ ןעמוק טנייה ךָאנ ןוא ,ןעמ

 ןטקנוּפ-טּפוה ןעגעוו תועד-יקולח ענעד
 -איצָאס ןופ ןגארפ יד ןיא .םארגארּפ ןופ
 רעד ןעוועג לעיציפָא דנוב רעד זיא םזיל

 "יװעשנעמ, עשיסור יד ןופ רעגנעהנָא

 רעשיטארקָאמעד-לאיצָאס רעד ןופ ייסעק

 ַא ןופ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ

 יד ןריפנייא טייב גנוקיסעמ רעסיוועג

 םעד ץוחַא .גנונדרִא עשיטסילאיצָאס

 םארגָארּפ ןשיטסילאיצָאס

 ןשידיילעיצעּפס ןייז דנוב רעד טָאה

 ןופ רענייא ןיא דנוב רעד ,םארגארּפ

 ןיא ןבעגעגסױרַא ,ןרושָארב-טּפיוה ענייז

 -עדָאפ ערעזדנוא,, ןעמָאנ ןטימ 1905 רָאי
 עיצַאלימיסַא יד זַא ,טרעלקרעד "!ןעגנור
 עכלעוו ןשיווצ ,רעקלעפ יד טימ ןדיי ןופ

 ,עיּפָאטוא עכעלדעש ַא זיא ,ןעניואוו ייז

 ןוא ןסַאמ יד ןדָאש רָאנ טגנערב ןוא
 "יא טשינ ןלעװ ןדיי יד סָאװ רָאנ טשינ

 ,קלָאפ ןדמערפ ןופ רוטלוק יד ןעמענרעב
 -םיוא עיצַאלימיסַא רעד ךרוד ןלעװ רָאנ

 "לוק ענעגייא רעייז ןעלקיװטנַא וצ ןרעה
 רעד רַאּפ דנוב רעד זיא רעבירעד .רוט
 ןופ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לאנאיצאנ



249 

 ןיא ןעניואוו ייז ואוו ,דנאל ןדעי ןיא ןדיי
 ןדיי זַא ,טּפיױהרעד ןוא ,ןסַאמ ערעסערג

 עכעלטלעוו ערעדנוזַאב ערעייז ןבָאה ןלָאז
 -סטכירעטנוא סלַא שידי טימ ןלוש

 ןרעװ ןטלַאהעגסיױא ןלָאז סָאװ ,ךארּפש
 טגעלפעג לָאז ךיוא .גנוריגער רעד ךרוד

 טײקיטרַאנגײא יד ןרעו טלקיװטנַא ןוא

 ןשרָאפ ,רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 -פיוא ללכב ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי םעד

 "וטלוק עשידיי עקיטרַאנגיײא סָאד ןטלַאה

 רעשידיי טגנַאלַאבנַא סָאװ .ןבעל עלער

 יד ,דנוב ןטיול ,ןייז סָאד ףרַאד ,עיגילער
 ןיא םגה ,םענייא ןדעי ןופ ךַאז עטַאווירּפ

 -עלקפיוא ןַא דנוב רעד טריפ ןײמעגלַא

 לעיצעּפס ןוא עיגילער ןגעק ףמַאק-סגנור

 ןקיזָאד םעד םורַא .םזילַאקירעלק ןגעק

 -עגרָאפ ןענעז דנוב ןופ םארגָארּפ-טּפיױה
 יד ןשיווצ תועד יקולח ןוא ןפמַאק ןעמוק

 יז ןופ ליפ .טסבלעז דנוב ןופ רעריפ

 -ָאוּפ םעד ףראד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 טגנַאלַאבנא סָאװ רעקניל ןכַאמ םארג

 עגונ סָאװ ןוא ,לייט ןשיטסילאיצָאס ןייז

 ןעמ ףראד ,לייט ןשידיי-לעיצעּפס ןייז

 -טיונ יד ןכיירטשרעטנוא רעקינייװ ךיוא

 -לאנאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ טייקידנעוו

 "יו ערעדנַא ;עימָאנָאטױא רעלערוטלוק

 ןקיטציא םעד ךיוא ןטלַאהעג ןבָאה רעד

 "ייוו וצ ןוא קניל וצ רַאפ םארגָארּפ-דנוב

 ףרַאש לעיצעּפס .לַאנאיצַאנ-שידיי קינ

 -רַאפ-סגנוניימ עקיזָאד יד ןרָאװעג זיא

 -ור רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ טייהנדיש

 עיצולָאװער רעשיטסיוועשלָאב דעשיס

 ןופ לייט עסיורג ַא ,1917 רָאי ןיא

 -יפ ייר ַא טימ ןעמַאזוצ רעדילגטימ-דנוב

 רתסא ייז ןשיווצ) ײטרַאּפ רעד ןופ רער

 -עגּפָא ךיז ןבָאה (ערעדנא ןוא ןיקמורפ

 ""דנוב-מָאק, םעד ןפַאשעג ןוא ןטלָאּפש

 טָאה רעכלעוו ,(''דנוב רעשיטסינומָאק,,)

 -יטסיוועשלָאב רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז

 -וצ ריא טימ טעברַא ןוא גנוגעװַאב רעש

 1250 דנוב

 -עגרעביא יד ןשיווצ ךיוא רעבָא .ןעמאז

 ןענעז סָאװ ,רעדילגטימ-דנוב ענעבילב
 ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא ןבילברעפ טאהעג

 -רעקניל,, רעד ,ןעגנוטכיר ייווצ ןפַאשעג
 עכלעוו ,י"דנוב רעטכער" רעד ןוא יידנוב
 ןייא ןיא ןעמאזוצ ןבילבעג רעבָא ןענעז
 טָאה םזינויצ וצ גוצַאב ןיא --- .,ײטרַאּפ
 -עטש עוויטַאגענ טָאהעג דנוב רעד

 ןָאק לארשייץרא זַא ,קידנטלַאה ,גנול

 זומ עכלעוו ,עגַארפ-ןדיי יד ןזעל טשינ

 ןדיי ואוו ,דנאל ןדעי ןיא ןרעוו טזעלעג
 רַאפ ףמַאק םעד ןריפ ךרוד ,ןעניואוו
 ןפיוא גנוקיטכערַאבכײלג ןוא טייהיירפ
 -ןדיי יד ןָאק לארשי-ץרא לייוו ןוא ,טרָא

 -ירעד ,ןזעל טשינ ןײמעגלַא ןיא עגארפ

 םזיניצ םעד דנוב רעד טכארטַאב רעב
 יד -- .םיא טפמעקַאב ןוא ךעלדעש סלַא

 -רַאּפ ןוא עשירָאטסיה ,דנוב ןגעוו תועידי
 ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז ,עשיטילָאּפ-ייט
 ךיוא יו קרעוו ענעדישראפ ןיא ןפרָאװעצ

 סעיפארגָאיב יד ןיא ץוחַא .ןטפירשטייצ

 תונורכז,, רעריפ-דנוב יד ןופ תונווכז ןוא

 -עלַאכימ ןופ ייטסילאיצָאס ןשידיי ַא ןופ

 תונורכז" ,1923 -- 1921 עשראוו שטיוו

 ןימ ןופ, ,1917 עשרַאװ םעדעמ ןופ

 -בז" ,1923 קרָאי-וװינ םעדעמ ןופ ,!יןבעל

 ,סאד זיא -- ,(1926) קַאװטיל ןופ ""תונור

 -כוב ,דנוב םעד רעביא ךוב עטסקיטכיוו

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד" ,ועדניב

 ;1926 עװקסָאמ ,י"גנוגעווַאב רעטעברַא
 -שזריק ןיא ןַארַאפ זיא ןלאירעטַאמ ליפ

 עװקסָאמ ,?רעטעברַא רעשידיי רעד" ץינ
 ""דנוב ןגעק ףמַאק רעד" ,יקסרוגַא ,8

 -ער רעד ןיא דנוב רעד" ,1922 עװקסָאמ

 -רַאװ (ויכרַא ןשידנוב טיול) !עיצולָאװ

 1923 עשרַאװ 'ידנוב ּרָאי 25" ,1929 עש

 רעד ןופ סעטַאד עכעלטכישעג עיונעג)

 -עברַא ,(1923 ןזיב גנוגײטשטנַא -דנוב

 1920 ןופ עשרַאװ ןיא ןענישרעד חול-רעט

 ,1926 זיב
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 ןיא לבב ןיא הלוגה שאר יאנתסוב
 זיא יאנתסוב ןגעװ .טרעדנוהרָאי ןט7

 רעשיסרעּפ רעד זַא ,עדנעגעל יד ןאראפ

 ,לבב רעביא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גינעק
 ןענעגרהוצסיוא ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה

 ;ךלמה דוד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןדיי עלַא
 -עג טָאה עילימַאפ - הלוגה - שאר יד

 דוד ןופ ,עיצידארט רעד טיול ,טמַאטש
 ןופ עלַא טזָאלעג טָאה גינעק רעד .ךלמה
 "עג ייז ןוא ןעגנאפעג ןעמענ עילימַאפ רעד

 -רעגנַאװש ןייא רָאנ זיא ןבילבעג .טיוט
 ,הלוגה שאר ןקירָאפ ןופ רונש יד ,יורפ
 ךיז גינעק ןשיסרעּפ םעד טָאה טכַאניײב

 ןטרָאג ַא ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,טמולחעג
 רע יו ןוא ,רעמיוב עלַא סיוא טקַאה ןוא

 -ילבעג-טצעל םוצ רעטנענרעד ךיז טָאה

 ,ןקַאהוצּפָארַא םיא ידכ ,םיוב ןגנוי םענעב

 ןַאמ רעטלַא ןַא ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא
 קַאה יד טנַאה ןייז ןופ טּפַאכעגסױרא ןוא

 ןיא גינעק םעד טעדנואוורַאפ ריא טימ ןוא
 טזומעג םיא טָאה גינעק רעד ןוא ,ןרעטש
 -ילבעג:טצעל םעד טעװ רע זַא ,ןגָאזוצ

 טעװ סע זיב ,ןעגעלפ םיוב ןגנוי םענעב
 ןטרָאג ַא ןסקַאװסױרַא קירוצ םיא ןופ

 ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה גינעק רעד ןעוו
 -ייא ןוא ,םולח םעד טלייצרעד רע טָאה

 סָאד םיא טָאה םימכח עשידיי יד ןופ רענ
 זיא ןַאמ רעטלַא רעד זא ,שטייטעגסיוא
 ףרַאד טציא זַא ןוא ,ךלמה דוד ןעוועג
 -יבילבעג-טצעל סָאד ןטיהּפָא גינעק רעד

 ןופ ןרעװ ןריובעג ףרַאד סָאװ ,דניק ענ
 טָאה גינעק רעד ,עילימַאפ רעקיזָאד רעד
 םעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,גָאזוצ ןייז
 רע ןוא ,טליפרעד ,ןטרָאג ןיא ןַאמ ןטלַא

 ,דניק ענעבילבעג סָאד ןגיוצרעד טָאה

 ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע סעכלעוו

 רעד שיסרעּפ ףיוא זיא סָאװ ,יאנתסוב

 םולח םוצ קנעדנָא סלַא ,"ןטרָאג"* שטייט

 רעטלע זיא יאנתסוב ןעוו ,ןטרָאג ןטימ
 הלוגה שאר רעד ןרָאװעג 'רע זיא ,ןרָאװעג

 טיײצ רעד ןיא ,לבב ןיא ןדיי עלא ןופ

,2 

 252 עניווָאקוב---יאנתסוב

 סָאד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא יאנתסוב ןופ
 טָאה דעמַָאכַאמ :שינעעשעג עקיטכיוו
 ,םַאלסיא ןופ עיגילער עיינ יד טעדנירגעג
 -עמכַאמ רעטשרע רעד ,דימלת ןייז ןוא

 ןעמונעגנייא טָאה ,ראמָא ףילַאק רעשינַאד

 ךיוא ייז ןשיווצ ןוא עיזַא ןיא רעדנעל ליפ
 ןיאנתסוב טָאה רַאמָא ,עיסרעּפ ןוא לבב

 ןוא ,הלוגה שאר סלַא טמיטשַאב רעטייוו
 יד ,אראד יורפ סלא ןבעגעג םיא טָאה

 גינעק ןשיסרעּפ ןטצעל ןופ רעטכָאט
 ןבָאה יאנתסוב ןופ טיוט ןכָאנ .ָארסָאכ
 ךיז יורפ רעשידיי רעד ןופ רעדניק ענייז

 -גיק יד טימ השורי רעד ןגעוו טגירקעג
 ןוא ,אראד יורפ רעשיסרעּפ רעד ןופ רעד
 תובושת ןַארַאפ ןענעז הקולחמ רעד ןגעוו

 רענעי ןופ םינואגה תובושת יד ןיא
 ןופ הבושת רעטנַאקַאב רעד ןיא -- ,טייצ

 (ז'י ןמיס ייקדצ ירעש;,)) ןואג יאה בר
 יאנתסוב, ןפורעגנָא יאנתסוב טרעוו
 סע .('אנינח זיא .סָאד,) '"אנינח אוהד
 -עג זיא יאנתסוב זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו

 זיא ןוא 620 רָאי םעד ךרעל ןרָאװעג ןריוב
 םוצ .,670 רָאי מעד ךרעל ןברָאטשעג

 -תסוב יד טכַארבעג טרעוװו לָאמ ןטשרע
 ,"אטוז םלוע רדס,/ ןיא עדנעגעל-יאנ
 ןט8 ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא סָאװ

 ןענישרעד ןענעז רעטעּפש .טרעדנוהרָאי
 השעמ, רעד ןופ תואחסונ ענעדישרַאפ
 ,"יאנתסוב

 ."תורי עז זעוב

 ."עניטנעגרַא; עז סערייא-סָאנעוב

 ,עּפָארײא-דיז ןיא דנאל עניווַאקוב
 -למ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טָאה סָאװ

 רעד ךָאנ ןוא ,ךיירטסע וצ טרעהעג המח
 -עג סע זיא 1919 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו
 -טּפיוה יד .עינעמור ןופ לייט ַא ןרָאװ
 .ץיווָאנרעשט זיא עניווָאקוב ןופ טָאטש
 ןט19 ןופ ביוהנָא ןוא ןט18 ןופ עדנע ןיא

 ןיא בושי רעשידיי רעד טָאה טרעדנוהרָאי
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 גנוניינ עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא עניוװָאקוב

 רעד ןופ רעטנעצ רעד .הלכשה רעד וצ

 טָאטשטּפױוה יד ןעוועג זיא הלכשה

 טעדנירגעג ןענעז טרָאד .ץיווָאנרעשט
 -יירַאֿפ עשיטסינויצ עטשרע יד ןרָאװעג
 -ַאטשטנַא זיא טרָאד ;ךיירטסע ןיא ןענ

 ןריפנייא ןופ טקעיָארּפ רעטשרע רעד ןענ

 ןיא .עימָאנָאטױא עשידיײזלַאנאיצַאנ ַא
 -אזוצ רעד ןעוועג ךיוא זיא ץיווָאנרעשט
 -עקרענַא ֹוצ ןטסישידיי יד ןופ רָאפנעמ

 ןופ ךארּפש-לאנאיצַאנ יד סלַא שידיי ןענ
 1941 ןרָאי-המחלמ יד ןיא .קלָאפ ןשידיי

 ןדיי לײט רעטסערג רעד זיא 1944 --

 -ור יד ךרוד ןעמוקעגמוא עניוואקוב ןיא
 -עג טציא ,םיחצור עשטייד ןוא עשינעמ
 ;דנאלסור:טעוװוָאס וצ עניוואקוב טרעה
 ,עניילק ַא טציא זיא ןדיי לאצ יד

 ."עינעמור, עז טׁשערַאקוב

 (1629-1564) סענַאהַאי ףרַאטסקוב
 טסַאפרַאפ טָאה ,רעטנרעלעג רעכעלטסירק
 -ַארג רעד ןופ רצוא, םעד ןײטַאל ףיוא

 -עג) 'ךארּפש רעקילייה רעד ןופ קיטַאמ

 טלַאהטנַא סָאװ ,(1609 לזאב ןיא טקורד

 ,קיטַאמַארג עשיאערבעה ַא רָאנ טשינ
 -יאערבעה עטלַא ןופ ןגוצסיוא ךיוא רָאנ
 רעד רעביא לטיּפַאק ַא ןוא ,םירפס עש

 רעשידי ערעטלע רעד ןופ קיטאמַארג

 עשידייטלַא ןופ ןגוצסיוא ןוא ךַארּפש

 -סיױרַא ךיוא טָאה ףרָאטסקוב ,טסקעט
 -יברעטרעוו ייר ַא ןײטַאל ףיוא ןבעגעג
 ןשידומלת ןופ ןוא שיאערבעה ןופ רעכ

 רפס ףױא טציטשעג) שיאעמַארַא

 ןייז ןוא ,ץנַאדרָאקנָאק-ךיינת ַא ,('ךורע;
 -אילביב ַא) "אקיניבַאר עקעטָאילביב"

 עשיאערבעה עטלַא ןופ המישר עשיפַארג

 ,(םירפס

 רעד ןופ רעפַאשַאב םִלֹוע ארוב
 סָאװ ןקורדסיוא יד ןופ רענייא ,(טלעוו

 254 רוחב---טשערַאקוב

 ןיא ךיוא טגָאז ןעמ .טָאג ןענעכײצַאב

 טרעװ סרעדנוזַאב .'יארוב רעד,/ ןצרוק

 ענעדישראפ ויא טצונַאב קורדסיוא רעד

 ,"תונוזמ ינימ ארוב , לשמל יו ,תוכרב

 ,'שאה ירואמ ארוב" ,'תושפנ אדוב;;

 .ערעדנַא ןוא

 עז ,(םושרג ונברד םרחב) ג"רדחב
 ,"םושרג ונברד םרח;

 ,"שיקריס., עז ווב

 קדקדמ רעשיאערבעה להילא רוחכב
 .טפירש ךיוא ןוא רעשרָאפ-ךארּפש ןוא
 ךארּפש רעשידיי-טלַא רעד ןיא רעלעטש

 ןוא ןט15 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא

 .טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טפלעה רעטשרע
 והילא , ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא זיא רע
 ױלה רשא ןב והילא" ןוא ,ייאטיוועל

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .!יזנכשא
 ןכנימ ייב רנאלשטייד ןיא טָאטשיײנ
 ןברָאטשעג ןוא 1472 רָאי ןיא ךילנײשרַאוװ

 רוחב והילא ,1549 רָאי ןיא עיצענעוו ןיא
 ַא ןעמוקַאב דנַאלשטיײד ןיא ןיוש טָאה

 -עה ןוא דומלת ןיא גנודליב עכעלטנירג

 זיא דנאלשטייד ןופ .ךארּפש רעשיאערב

 זיא רע ןיהואוו ,עילַאטיא ןייק קעװַא רע
 רוחב והילא .1804 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא

 -עג םעד טימ טנעקַאב ךיז םיור ןיא טָאה

 .רעטיו עד אידיגע לאנידרַאק ןטנועל

 רוחב והילא טָאה לַאנידרַאק רעד .אב
 וצ ידכ זיוה ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײרַא
 -לַאהסיוא ,שיאערבעה םיא ייב ןענרעל

 -כײלג .ןטנרעלעג ןשידיי םעד קידנט
 םייב טנרעלעג רוחב והילא טָאה קיטייצ

 -נָא ןוא ךארּפש עשיכירג יד לַאנידרַאק
 טױל .ןטפַאשנסיו עכעלטלעו ערעד
 והילא טָאה לַאנידרַאק ןופ גַארטפיוא םעד

 רפס-קודקד ןשיאערבעה ןייז ןעוועג רבחמ

 -ַאב רע טָאה רפס ןקיזָאד ןופ .''רוחבה"
 ןופ גנוניימ יד) י!רוחב" ןעמָאנ ןייז ןעמוק
 רעד ןופ עטכישעג" ןייז ןיא קירע סקַא
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 רע טָאה רוחב זַא ,י"רוטארעטיל רעשידיי
 -עג הנותח ןבָאה לָאז רע לייוו .ןסייהעג

 ,רָאי 40 רעביא קידנעייז טלַא ןיוש טַאה !

 -עג "רוחב" ןיא בגא ;קיטכיר-טשינ זיא
 ונבר, יו ,לטיט רענעונעגנָא ןַא ןעוו
 ןיא (ערעדנַא ןוא ""רוחבה סומינולק

 טנעקַאב ךיוא ךיז רוחב והילא טָאה םיור
 עיצַאמרָאפער רעד ןופ רעדנירג םעד טימ
 והילא זיא 1827 רָאי ןיא ,רעטול ןיטרַאמ
 קעװַא ,ןעורמוא-המחלמ יד בילוצ ,רוחב
 רע טָאה רָאי 2 קידנרעדנַאװ ןוא םיור ןופ
 1529 רָאי ןיא עיצענעוו ןיא טצעזַאב ךיז

 -מאב ןיא רָאטקערָאק ןעוועג זיא רע ואוו

 -עג רע טָאה טרָאד :יירעקורד סגרעב
 -- .1549 רָאי ןיא טיוט ןייז זיב טניואוו

 טָאה י'רוחבה ,, רפס ןטנָאמרעד םעד ץוחַא

 ערעדנַא ייר ַא ךָאנ ןעוועג רבחמ והילא
 רעטסקיטכיו רעד ןוא ,םירפס עקיטכיוו
 ןיא ,"'תרוסמה תרוסמ" זיא ייז ןופ
 ןטערטוצסױרַא טגַָאװעג טָאה רע ןכלעוו
 -יא זילַאנַא ןשיטירק ןפרַאש ַא טימ

 ענעמונעגנָא עלענָאיצידַארט לייט רעב

 ;ך"נת ןופ הרוסמ רעד ןגעװ ןעגנוניימ
 םעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןסיורג ַא

 זַא ,רפס ןקיזָאד ןייז ןיא גנוניימ סרוחב
 ןגעוו ,םימעט ןוא תודוקנ עשיאערבעה יד

 ןענעז ייז זַא ,טניימעג טָאה ןעמ עכלעוו
 ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז ןוא טלַא רָאג

 רָאג ןעמוקעגפיוא ןענעז ,יניס גרַאב
 טייצ רעד ךָאנ ןיוש סלַאפנדעי ,טעּפש

 תרוסמ, םעד רעסיוא .ארמג רעד ןופ
 טסַאפרַאפ רוחב רעד טָאה ''תרוסמה

 יו ,םירפס עשיאערבעה ערעדנַא ךיוא
 -ומלת 712 וצ ךוברעטרעוו ַא ,!'יבשתה"

 סָאד טפערטַאב סע לפיוו) רעטרעוו עשיד

 והילא -- .ערעדנַא ןוא ('י'יבשת,, טרָאװ

 עשיאערבעה ענייז רעסיוא טָאה רוחב

 רעכיב ןוא םירפס ןבירשעג ךיוא םירפס

 רענייא זיא רע ;ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןיא רעלעטשטפירש עטסטלע יד ןופ

 ןיא שידיי ףיוא טצעזרעביא טָאה .שידיי

 ייחד
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 רפס םעד ןוא בויא רפס םעד ןזרעפ
 "חמ רעד ךיוא זיא רוחב והילא ,םילהת

 אבב" גנולייצרעד רערעלוּפָאּפ רעד ןופ רב
 זיא סָאװ ,('השעמ-אבב" ךיוא) 'יךוב
 ןַא (ןזיוװַאב טָאה רענדעצ יו ךעלטנגייא

 ןַאמָאר ןשינעילַאטיא ןופ גנוצעזרעביא

 -יא זיא רעכלעוו ,?ענָאטנַא 'ד עווָאוב"

 ןשילגנע ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ טכַאמעגרעב

 רעד ."ןָאטמעה ווָא סיוועב רעס" ןַאמָאר
 ןגעוו רוחב ןופ ןַאמָאר רעשידיי רעקיזָאד
 -יסַאּפ ענייז ןוא אבכ ץנירּפ ןכעלגינעק
 טײרּפשרַאפ רעיײז ןעוועג זיא ןעגנור

 ףיולרַאפ ןיא רעזועל עשידיי יד ןשיוצ

 זיא ךוב-אבב רעד ;ןרָאי רעטרעדנוה ןופ

 ןב) לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעגרעביא
 ַא טגנערב '"'םירפסה רצוא, ןיא בקעי

 -סיוא-ךוב-אבב יד ןופ המישר עלופ-טשינ
 טרעװ טעטיראלוּפָאּפ ןייז בילוצ ;(ןֿכַאג
 -אבב" טרָאװ סָאד שידיי ףיוא טצונַאב

 -יטסַאטנַאפ ַא ןענעכייצַאב וצ ייאשעמ
 ךיוא לָאז רוחב והילא .גנולייצרעד עש
 ןַאמָאר שידיי ַא ןופ רָאטױא רעד ןייז
 -עילימַאפ ןופ -- ."ַאנעיוו ןוא זירַאּפ"
 קינייװ זדנוא זיא רוחב והילא ןופ ןבעל
 ענייז זַא ,רָאנ טסייו ןעמ .טנַאקַאב

 ,רעטכָאט ַא ןופ ןיז ,ךעלקינייא ייווצ
 יד ןענעז סָאד ןוא .טדַאמשעג ךיז ןבָאה

 -גוהרָאי ןט16 ןיא םידמושמ עטנַאקַאב
 -ָאר המלש ןוא ָאנַאילע ָאירָאטיװ טרעד
 ,ָאנַאמ

 ןופ שרפמ רערעלוּפָאּפ רׁשֹא ןב ייחב
 טפלעה רעט2 רעד ןיא עינַאּפש ןיא שמוח

 ,טרעדנוהרָאי ןט14 ביױהנָא ןוא ןט123 ןופ
 ןופ שימעג ַא זיא הרות ףיוא שוריּפ ןייז

 יד ייב זיא ןוא ,הלבק ןוא שרדמ ,טשּפ

 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ לעיצעּפס ןסַאמ עשידיי
 ,שידיי ןיא םיא ןופ ןגוצסיוא יד קנַאד ַא
 םעד ןיא טפָא טכַארבעג ןרעוו סָאװ
 רעד ."הניארו הניאצ" שמוח-שטייט
 םעד ןעוװעג רבחמ ךיוא טָאה ייחב ונבר
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 תושרד ףיוא ?!חמקה דכ"

 ,םירפס

 ערעדנַא ןוא

 -ער רעשינַאּפש-שידיי ,הדוקּפ ןבא ייהב
 ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא ףָאזָאליפ רעזעיגעל

 -בלה תובוח" רפס ןרעלוּפָאּפ ןופ רבחמ

 ןב ייחב" זיא ןעמָאנ רעלופ ןייז .!'תוב

 רע ,('הדוקב" ךיוא) י'הדֹוקּפ ובא ףסוי
 ונבר" ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ךיוא זיא

 ןבעל ןגעוו .''דיסחה" ןוא !!ןיידה ייחב
 ןזעיגילער ןשידיי ןטסערג ןקיזָאד ןופ

 -עג טָאה רפס סנעמעוו ,ףָאזָאליפ-לַארָאמ

 -ימ ףיוא סולפנייא ןטסקראטש םעד טָאה

 רעטרעדנוה ןופ ףיולרַאפ ןיא ןדיי ןענאיל

 -ַאב טשינרָאג טעמכ זדנוא זיא ,ןרָאי
 ינעג טשינ ןליפַא טסייו ןעמ .,טנַאק
 סע ,טבעלעג טָאה רע טייצ רעכלעוו ןיא
 ןעגנוטיידנָא עסיוועג ןַארַאפ רָאנ ןענעז
 אסאגַארַאס ןיא ןייד ןעוועג זיא רע זַא
 ךרעל עינאּפש ןיא אבאדראק ןיא רעדָא

 לייט .טרעדנוהרָאי ןט11 ןופ עדנע ןיא
 ןייז רעביא ןקור רעקירָאטסיה עטנרעלעג

 -רָאי ןט12 ןופ טימ רעד ןיא זיב טייצ
 ןבירשעג רע טָאה רפס ןייז ,טרעדנוה

 ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,שיכַארַא ףיוא
 ןיא ןדיי יד ןופ ךארּפש-סגנַאגמוא יד
 ןביושעג ןבָאה ריא ףיוא ןוא עינַאּפש
 "ידיי עסיורג ערעדנַא ךיוא םירפס ערעייז

 ןעמָאנ רעד .טייצ רענעי ןיא רעקנעד עש
 -יה באטיק" זיא שיבַארַא ףיוא רפס ןופ
 טסייה סָאד ,"בולוקלא ץיאארַאפ איַאד

 ?'ץרַאה ןופ ןטכילפ יד רעביא ךוב סָאד,

 טָאה רפס ןופ לאניגיֹרָא ןשיבַארַא םעד

 רעד ןיא ,1912 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ןעמ
 ןרָאװעג טמירַאב רע זיא טלעװ רעשידיי
 ןופ גנוצעזרעביא עשיאערבעה רעד ךררוד

 ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,רפס
 סע טָאה רעכלעוו ,ןובת ןבא הדוהי יבר
 ןוא 1180 רָאי םעד ךרעל טצעזרעביא

 -בלה תובוח, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע טָאה

 רעד .(''רעצרעה ןופ ןטכילפ יד") "'תוב
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 -דקה ַא ןופ טײטשַאב י'תובבלה תובוח"

 ןיא .ךעלטיּפַאק) םירעש 10 ןוא המ
 זַא ,ייחב ונבר רעד טגָאז המדקה רעד

 ןבָאה םירבחמ עשידיי יװ ןעזעג טָאה רע

 ענעדישרַאפ רעביא םירפס טסַאפרַאפ

 יז ןופ רענייק רעבָא ,תוכלה ןוא תווצמ

 ןופ תווצמ" יד ןגעוו ןבירשעג טשינ טָאה

 םינינע עלַא םורַא ןעמענ סָאװ ,ייץראה

 טָאה רע שטָאכ ,תודיסח ןוא רסומ ןופ

 םיאיבנ ןוא הרות עצנַאג יד זַא ןענופעג

 "ירעד .ןטכילפ עקיזָאד יד טימ לופ זיא
 ןייז ןבייוש וצ ןסָאלשַאב רע טָאה רעב

 עלַא יד ןרעלקרעד וצ ידכ ,רפס ןקיזָאד

 ,ןטכילפ-ץראה, יד ןופ ןטייהלצנייא

 --- .םירעש 10 יד ןעמוק המדקה רעד ךָאנ
 רעש, טסייה לטיּפַאק רעטשרע רעד

 עשיפָאזָאליפ טלַאהטנַא סָאװ ,'דוחיה
 -סיזקע רעד רעביא ןזייוואב ןוא תוריקח
 ןפַאשַאב טָאה טָאג זא ןוא ,טָאג ןופ ץנעט
 זיא סע זַא ןוא ליצ ַא טימ טלעוװ יד

 .טלעו רעד ףיוא טָאג ןייא רָאנ ןַארַאפ

 רעד ךיז טצונַאב לטיּפַאק ןקיזָאד ןיא
 -טָאג רעד ןגעוו ןזייוַאב טימ ייחב ונבר
 טגָאזעגסױרַא ןענעז סָאװ .,ץנעטסיזקע

 ןוא עשיכירג עטלַא ייר ַא ןופ ןרָאװעג

 בר ןופ ךיוא יוװ ןּפָאזָאליפ עשיבַארַא

 ןיא .'תועדו תונומא" סנואג הידעס

 ייחב ונבר רעד טלדנַאהַאב ''דוחיח רעש.
 -ָאלָאעט-שיפָאזָאליפ ערעדנַא ייר ַא ךיוא

 ןופ ןטובירטַא;, יד יװ ,ןעמעלבארּפ עשיג

 יד ('םיחלא יראת") ''טייקכעלטעג רעד
 ןוא ?טייחנייא רעכעלטעג , ןופ ןפירגַאב
 -ָאליפ ןטגָאזעגסױרַא ןדעי וצ .ערעדנא
 ייחב ונבר רעד טניפעג קנַאדעג ןשיפָאז
 ןיא טרָאװ ַא רעדָא ך"נת ןיא קוסּפ ַא
 רע עכלעוו ןיא ,שרדמ ןיא יצ ארמג רעד

 -ייווצ רעד --- .קנַאדעג ןייז ןיירַא טשטייט
 -יא ,הניחבה רעש,, טסייה לטיּפַאק רעט

 ןענעקרעד וצ שטנעמ ןופ ןטכילפ יד רעב

 ןוא ,רוטָאנ רעד ןיא החגשה עכעלטעג יד

 ןבעל וצ ױזַא יו ןצעזעג עכעלטעג יד
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 -ַאק רעטירד רעד -- .טלעו רעד ףיוא
 ןיא ,/םיהלא תדובע רעש" טסייה לטיּפ
 שטנעמ רעד ױזַא יװ טנרעל רע ןכלעוו
 רעד טריפ ייברעד ןוא ,טָאג ןעניד ףרַאד
 -יימ,, ייר רעצנַאג ַא ןגעק חוכיו ַא רבחמ

 ןביולג סָאװ ,"עקיביולגמוא ןופ ןעגנונ

 -ברעטשמוא שפנה תראשה ןיא טשינ
 ןוא ,שנועו רכש ,(המשנ רעד ןופ טייקכעל
 -ָאליפ עטנַאקַאב סָאד ךיוא ָאד טרירַאב

 העידי ,, ןופ םעלבָארּפ עשיגָאלָאעט-שיפָאז

 ,ץלַא ןסיוו טָאג ןָאק ױזַא יוװ) !!הריחבו
 םעד טייהיירפ יד ןבעגעג ןייז לָאז סע ןוא

 -ָאד ןיא .(ליוו רע סָאװ ,ןָאט וצ שטנעמ

 גאלַאיד ַא ןאראפ ךיוא זיא לטיּפַאק ןקיז
 ןייז ןוא המשנ סנשטנעמ םעד ןשיװצ

 ןוא עטוג ענעדישרַאפ יד רעביא רעּפרעק
 ןופ ןעגנוניישרעד ןוא תודימ עטכעלש

 ,הּפצוח ןוא השוב רעביא ,ןבעל סנשטנעמ
 ,הואג ןוא תווינע ,טײקיצרַאהטוג ןוא סעכ
 ,האנש ןוא עביל ,תוירזכא ןוא תונמחר
 ןיא -- .ערעדנַא ןוא רעיורט ןוא דיירפ
 טדער "ןוחטבה רעש, לטיּפַאק ןטרעפ

 יו ,ןוחטב ןופ הדימ יד רבחמ רעד םורַא
 ףרַאד ,טעברַא ןייז קידנעוט ,שטנעמ רעד
 -כעלטעג רעד ףיוא גנונפָאה ןייז ןעגייל

 ןוחטב זַא ,ןָא רע טזייו ייברעד .טייק

 ןיא .שטנעמ ןרַאפ ור עקיטסייג טגנערב
 ייחב ונבר רעד טרירַאב לטיּפַאק ןקיזָאד

 עשיטע-שיגָאלָאעט עטנַאקַאב סָאד ףיוא

 בוטו עשר ,ול ערו קידצ,, ןופ םעלבָארּפ

 טכעלש טייג ןשטנעמ עטוג ליפ) "יול
 -נעמ עטכעלש ליפ ןוא ,טלעװ רעד ףיוא
 ךָאנרעד -- .(גָאטלױאװ ןיא טבעל ןשט

 דוחי" ךעלטיּפַאק ערעטייו יד ןעמוק

 -שה" ;'הבושתה" ,''העינכה" ,'השעמה
 ," 'ה תבהא" ןוא !'תושירּפ" ,י"שפנה ןוב
 עמורפ יד טנרעל רבחמ רעד עכלעוו ןיא
 עביל ,טייקנדײשַאב ,תושירּפ ןופ תודימ
 -שיּפָאזָאליפ עקיזָאד ענייז וצ ןוא ,טָאג וצ
 יד רע טגנערב ןעקנאדעג עטקירדעגסיוא

 ןופ רעטרעוו ןוא םיקוסּפ עדנכערּפשטנַא
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 רעטרעוו ךיוא יו ,םישרדמ ,ארמג ,ךי'נת
 טפור רע עכלעוז ,רעקנעד ענעדישראפ ןופ
 ןעמענ יד ייב ןָא טשינ ןיימעגלא ןיא
 בר ,סעלעטָאטסירַא יוו ,עכעלטעזץוחַא)

 םתס רָאנ ,(ערעדנַא ןוא ןואג הידעס
 "עג טָאה סע") ''םידיסחה ןמ דחא רמא;,

 ,המודכו ('םידיסח יד ןופ רענייא טגָאז

 ,ןַאמפיוק יו ,עטנרעלעג ייר עצנַאג ַא --

 -כָאנ ןבָאה ,ערעדנַא ןוא הדוהי ,גרעבלאק
 ןייז ןיא זיא ייחב ונבר רעד זַא ,ןזיוועג

 רעטנוא ןענַאטשעג "תובבלה תובוח;
 -כַאמ-שיבַארַא ייר ַא ןופ סולפנייא םעד

 -ומ ןוא ןגָאלָאעט עזעיגילער עשינאדעמ
 -טּפיוה .טייצ רענעי ןופ סעטקעס-רס

 -על יד םיא ףיוא טקריוװעג טָאה ךעלכעז

 ןרעוו ייז) רעגנעהנָא ייםאלאק,, יד ןופ ער

 םירפס עשיאערבעה יד ןיא ןפורעגנָא

 ןייא ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ,(''םירבדמ"
 ןוא םיסרוקיּפַא יד ןגעק ףמַאק ַא טייז

 -נַא רעד ןגעק -- טייז רעטייווצ רעד ןופ
 -פאמ רעד ןיא גנוטכיר רעשיּפָאזָאליפ-יט
 "ריו ערעדנוזַאב ַא .טלעוו רעשינאדעמ
 ייחב ונבר םעד ףיוא טַאהעג טָאה גנוק

 -טה יחא; עטקעס עשיטע עשיבַארַא יד

 רעדירב" ,('אפַאצלַא ןַאװחא") 'יהרה
 -לעזעג א ןעוועג זיא סָאד ,ייטייקנייר ןופ
 יד ןיא רענאדעמכַאמ עמורפ ןופ טפַאש

 -ירפַא-ןופצ ןוא עיצארעדָאפ ןופ רעדנעל
 סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט11 ןוא ןט10 ןיא עק

 -ירג עטלַא יד ןכיילגוצסיוא טכוזעג טָאה
 -על עזעיגילער יד טימ עיפָאזָאליפ עשיכ

 רעד ןבָאה לָאז ךיוא .םַאלסיא ןופ סער

 םעד רעטנוא ןענַאטשעג ייחב ונבר
 -עיגילער רעשיבַארַא רעד ןופ סולפנייא

 -ַארַא ערעדנַא ןוא "'רעיפוס" עטקעס רעז
 "עג ןבָאה סָאװ ,ןטעקסַא-םידיסח עשיב

 ףיוא טכַא רקיע רעד ןעגייל וצ טנרעל
 ךיז ,שטנעמ ןופ גנוריפיוא רעשיטע רעד

 ןפיטרַאפ ךיז ןוא הזה םלוע ןופ ןגָאזוצּפָא
 ,טייקכעלטעג רעד ןגעוו ןעקנַאדעג יד ןיא
 "תובבלה תובוח,, ןופ סולפנייא רעד ---
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 ןופ ףיולראפ זיא טלעוו רעשידיי רעד ןיא
 -גייוועגמוא ןעוועג זיא ןרָאי רעטרעדנוה
 יד ןעמונעג ןֿבָאה םינשרד .,טיורג ךעל

 עקיזָאד ןופ תושרד ערעייז ראפ סעמעט

 תורבח טעדנירגעג ךיז ןבָאה סע .רפס

 -רעל וצ ''תובבלה תובוח,, ןעמָאנ ןטימ

 שרדמה תיב ןיא רפס עקיזָאד סָאד ןענ
 -ודגה םש;, ןיא יאלוזא רעד .טנװָא ןדעי

 ַא ןגָאז וצ נהנמ ןגעװ טביירש 'יםיל

 -ןרפ יד ןיא ייתובבלה תובוח,, ןופ רוציק
 ןיא .הבושתה ימי תרשע ןופ געט עמ

 רבחמ ןופ ''םירשמ דיגמ,, רפס רעטנַאקַאב
 ןט16 ןיא) וראק ףסוי יבר ךורע ןחלש ןופ

 -עגרָאפ טרעװ סע וואו (טרעדנוהרָאי
 יבר טלייטרע למיה ןופ דיגמ ַא זַא ,טלעטש
 ןיא תוצע עמורפ ענעדישרַאפ וראק ףסוי

 -עג ערעדנַא ןשיוצ טרעװ ,טייקמורפ
 לָאז וראק ףסוי יבר זַא ,דיגמ ןופ טגָאז
 רפס ןופ לטיּפַאק ַא ןענרעל גָאט ןדעי

 ןיא טעװ סָאד לייוו ,''תובבלה תובוח;,
 -ּפָא ןוא ערע רצי םעד ןייז עינכמ םיא
 רעשידיסח רעד ןיא .טפארק ןייז ןכַאװש
 -ַאב "תובבלה תובוח,/ רעד זיא טלעוו

 ןושארו שאר, רעד סלַא ןרָאװעג טכַארט
 יד ןופ רעטסכעה רעד,,) ""רסומה ירפסל
 ענרעדָאמ יד ןופ ךיוא ,(''םירפס-רסומ
 רעד זיא רעקנעד ןוא עטנרעלעג עשידיי
 טצעשעג רעייז "תובבלה תובוח" רפס
 זַא ,םיא ןגעוו טביירש ץערג ןוא ,ןרָאװעג

 רָאנ םירפס עשידיי ןשיװצ רָאנ טשינ

 רוטארעטיל-טלעוו רעצנאג רעד ןיא ךיוא
 שיטע ןבַאהרעד ַאזַא ןַארַאפ טשינ זיא
 ןעקנַאדעג ענייז טימ לָאז סָאװ ,קרעוו

 ןוא ןייפ ַא ֹוצ ןשטנעמ ןקעוורעד ױזַא
 ןכיירטש עטנרעלעג לייט .ןבעל שילַארָאמ
 תובוח, ןופ טייז עשיטעָאּפ יד רעטנוא
 ,טײקמערַאװ ןוא טייקילייה יד ,'י'תובבלה
 סָאד -- ,ןבירשעג זיא רע רעכלעוו טימ

 תובבלה תובוח רעד זיא לָאמ עטשרע
 ןיא יזנכשא ףסוי ךרוד ןרָאװעג טקורדעג
 רע זיא ךָאנרעד ןוא ,(ן"ר) 1490 לָאּפַאענ

 202 ןץחטב--הריזחב

 סע ןוא לָאמ ליפ ןראוועג טקורדעגרעביא

 ר ַא םיא וצ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז

 אּפרמ, ,"תובבלה חונמ,, יו םישוריּפ
 בל" י'םחל תפ" ,"ןונבלה בוט" ,''שפנל

 -בלה תובוח רעד .ערעדנַא ןוא ""תובבלה
 ףיוא ןרָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא תוב

 ןיא .שילגנע ןוא שטייד ,שינַאּפש ,ןײטַאל
 עשידיי יד ךיוא ןענישרעד זיא 1716 רָאי

 טבַאמעג ,םַאדרעטסמַא ןיא גנוצעזרעביא
 -ָאד יד ןוא ,לארשי השמ ןב קחצי ךרוד

 ךָאנרעד זיא גנוצעזרעביא עשידיי עקיז

 -אזווצ לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעגרעביא
 זיא סע .טסקעט ןשיאערבעה ןטימ ןעמ

 "ָאזָאליפ עטשרע סָאד זַא ,ןקרעמַאב וצ

 ןיא זיא "דוחיה רעש ,, לטיּפַאק עשיפ

 רעשידיי רעטיירּפשרַאפ רעקיזָאד רעד
 ןרָאװעג טקורדעג טשינ גנוצעזרעביא
 רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ ליײיוװ

 ,שידי טנעייל סָאװ 'יןומה רעטושפ ,,
 -ָאוָאליפ טימ ןעמענראפ טשינ ךיז ףרַאד

 ןופ ץנעטסיזקע רעד רעביא תוריקח עשיפ

 "ןומה" רעד טעוװ תוישק יד לייוו ,טָאג
 ןייז ןלעו םיצורית יד ןוא ןייטשרַאפ
 וצ ןריפ ןָאק סָאד ןוא ,רעווש םיא ראפ

 תובוח ןופ גנוצעזרעביא ןַא .תוסרוקיּפַא

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא תובבלה

 קראיזוינ ןיא ךיוא ןענישרעד זיא ךַארּפש
 "תובבלה תובוח" םעד ץוחַא --- ,7

 "רסומ ַא טסַאפרַאפ ךיוא ייחב ונבר טָאה
 "רב, בױהנָא ןטימ שיאערבעה ףיוא דיל

 ןעמאזווצ טקורדעג זיא סָאװ ,י'ישפנ יכ
 -עדנַא ךיוא יװ ,''תובבלה תובוח" ןטימ
 זַא ,גנוניימ יד .תושקב ןוא םיטויּפ ער
 ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא ייחב ונבר רעד
 טָאה "שפנה תרות" רפס ןשיגָאלָאכיסּפ

 .קיטכיר טשינ רַאפ ןזיװעגסיזרַא ךיז

 ,"הריחבו העידיי עז הריחמ

 טרעװ ןוחטב טרָאװ רעד טימ ןוחטב
 -ַאב קיטע רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא

 ןבָאה וצ שטנעמ ןופ טכילפ יד טנכייצ
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 ןייז וצ שאיימ טשינ ,טָאג ןיא גנונפָאה
 זַא ,ןפָאה וצ ,עגאל רעטכעלש ַא ןיא ךיז
 ך'"נת ןיא ןיוש .ןפלעה םיא טעװ טָאג

 סָאװ ,םיקוסּפ ליפ רעייז ןַאראפ ןענעז

 וצ שטנעמ ןופ גנונפָאה רעד ןגעוו ןדער

 םילהת ןיא לטיּפַאק עטנַאקַאב סָאד טָאג

 -קרַאטש רעד זיא י'רסחא אל יעור 'ה* גייכ
 ןיא טָאג וצ ןוחטב ןופ קורדסיוא רעטס
 ךלא יכ םג) ןדנעטשמוא עטסגרע עלַא

 -לת ןיא ער אריא אל תומלצ איגב

 עלֲא ןיא רעטעּפש ןוא שרדמ ןיא ,דומ
 -ָאליפ-רעטלַאלטימ עשידיי יד ןופ םירפס
 -יסח יד ןוא רסומה ירפס ךיוא ןוא ןפָאז

 ןוחטב ןופ הדימ יד טרעוו םירפס עשיד

 -רב ימלשורי ןיא .ךיוה רעייז טצַאשעג

 אל םלועל ,ןנחוי יבר טגָאז 'ה קרּפ תוכ
 םדא ירשא ;ךיפ ךותמ זז הזה קוסּפה אהי

 םעד ןגָאז קידנעטש טסלָאז ךב חטוב
 טָאה סָאװ ,שטנעמ םעד זיא ליואוו :קוסּפ

 -ידיסח יד ןיא ,(ןוחטב .,טָאג ,ריד וצ
 ענעדישרַאפ טלייצרעד ןרעוו םירפס עש

 ןבָאה סָאװ ,םיקידצ ןופ תוישעמ-ירוּפיס
 סע טייוו יו ,םידימלת ערעייז ןזיוועג
 ,ןוחטב ןופ הדימ יד ןייגרעד ףרַאד

 ךַארּפש רעשידי רעד ןיא םינלטב
 םינלטב טרָאװ ןטימ טנכייצַאב טרעוו

 ןוא שרדמה תיב ןיא ןציז סָאװ ,ןשטנעמ
 תודיסח ןיא קסוע ןענעז רעדָא ,ןענרעל

 טשינ ךיז ןעמענרַאפ ןוא טייקמורפ וצ
 -ירעד ןבָאה ןוא ,גנוקיטפעשַאב ןייק טימ
 ןכַאזטלעװ ןיא העידי ןייק טשינ רעב

 ךיוא ןוא 'א קרּפ הליגמ הנשמ רעד ןיא
 אבב) ארמג רעד ןופ רעטרע ערעדנַא ןיא
 הרשע יד זַא ןעז וצ זיא (ב"פ אמק
 ןבָאה (םינלטב ןשטנעמ 10) "?ינלטב
 טָאטש רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנרַאפ לָאמַא
 ןופ ןימינב יבר ךיוא .טרָא ןעזעגנָא ןַא

 -רעד (טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא) אלעדוט

 -גַאב ןיא זַא ,/,תועסמ ,, ןייז ןיא טלייצ
 10 ןופ הבישי יד ןענופעג רע טָאה דַאד

 4 עיפַארגָאיב---םינלטב

 ,,ףינלטב,, ןפורעג ןרעו עכלעוו ,ןָאזרעּפ
 ךאז ןייק ןיא קסוע טשינ ןענעז ייז ןוא
 יד ןענעקסּפ ייז ןוא רובצ יכרצ ןיא רָאנ

 טלעװ רעשידיסח רעד ןיא .תורות'ןיד
 םייב ןציז סָאװ ,יד ךיוא םינלטב ןסייה

 ןוא לביטש ןיא ךיוא ןוא ףיוה ןיא יבר
 ,תודיסח טימ רָאנ ךיז ןעמענרַאפ

 שיכירג ַא זיא סָאד עיֿפַארנַאיב
 -יירשַאב -סנבעל" יד טיײידַאב ןוא טרָאװ

 רָאג יד ןיא ןיוש .שטנעמ ַא ןופ ''גנוב
 -יירשַאב-סנבעל ןעוועג ןענעז ןטייצ עטלַא
 -כעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג ןופ ןעגנוב

 יד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע ןוא ןטייק

 ,םיטפוש) ךיינת ןופ םירפס עשירָאטסיה

 ןופ ךיוא ןעײטשַאב ,(םיכלמ ,לאומש

 עשיפארגָאיב ענעדישרַאפ ןופ ןגוצסיוא
 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז סָאװ ,םירפס

 -גייא יד ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןיא ןוא

 -פוש יד ןופ ןעגנוביירשַאב-סנבעל ענלצ
 "וה לאומש ןופ ,ןושמש ,ןועדג ןדלעה-םיט
 יד ,םיכלמ ערעטעּפש ,ךלמה דוד ,איב

 רעד ןיא .המודכו עשילא ,והילא םיאיבנ

 -יכירג רעד ןיא ןענעז ינש תיב ןופ טייצ
 -נאג ַא ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ךַארּפש רעש

 רעלעטשטפירש עשיכירג-שידיי ייר עצ
 ןופ סעיפארגָאיב (ערעדנַא ןוא ןָאליפ)

 -יבא םהרבא יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ-ךי'נת
 רעד ןיא .ערעדנַא ןוא ונבר השמ ,ונ

 ןטסײמַא ןַארַאפ ןענעז דומלת ןכָאנ טייצ
 ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,םירפס עשיפארגָאיב
 -ןַאג ַא טימ רָאנ ,שטנעמ ןייא טימ טשינ
 -נאקאב יד יוװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ייר רעצ

 המישר) 'ואג ארירש ברד תרגא" עט
 םיאנתה רדס,, ,(לבב ןיא םינואג יד ןופ

 -רָאי ןט15 ןופ .ערעדנַא ןוא יםיארומאהו
 .-ָאיב יד טפָא ןיוש ךיז ןזייווַאב טרעדנוה
 ןגעו םירפס עשיגָאלַאענעג עשיפַארג
 יו ,טלעו רעשינבר רעד ןופ ןענָאזרעּפ

 םהרבא יבר ןופ 'ףןיסחוי רפס,, רעד

 -רופנוק ןופ ייתורודה ארוק" רעד ,אתוכז
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 יבר ןופ "'תורודה רדס" רעד רעטעּפש ,וט

 "וזא ןופ ייםילודגה םש" ,ןרעּפלַאה לאיחי

 סעיפארגָאיב ענלצנייא ךיוא יוװ ,יאל
 ,אירול קחצי יבר ןגעװ ,י''ראה יחבש)

 (ערעדנַא ןוא יילאטיוו םייח יבר יחבש,,
 סע טניז לעיצעּפס ,טייצ רעיינ רעד ןיא

 עכעלטפַאשנסיװ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,לארשי תמכח ןופ טיבעג ןפיוא גנושרָאפ

 -ידיי לָאצ ערעדנטיידַאב ַא ךיז ןזײװַאב

 עטשרע יד ןשיוװצ ןוא ,סעיפַארגָאיב עש

 -לות" יד טמירַאב ןעוועג ןענעז ייז ןופ

 ןעגנוטעברַאַאב ,טרָאּפָאּפַאר ןופ 'יתוד

 ילָאמַא יד ןופ ןקריוו ןוא ןבעל םעד ןופ
 יבר ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג עק

 רזעלא יבר ,לאננח ינבר ,ךורעה לעב ןתנ
 עטשרע יד ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא רילקה
 גנושרָאפ רעשידי רעד ןיא טכַארבעג

 רעכעלטּפַאשנסיוװ ַא ןופ רעטסומ םעד
 ןט19 ןיא  .עיפַארגָאיב-ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןענישרעד ןענעז טרעדנוהרָאי ןט20 ןוא
 -יורג ַא ןיא קרעװ עשיפַארגָאיב עשידיי
 .,שיאערבעה ףיוא ךָאנ טשינ לָאצ רעס

 ןטסײמַא ,ןכארּפש ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ

 טשינ ןענישרעד ןענעז סע :;שטייד ןיא

 -קעל ךיוא רָאנ סעיפארגָאיב-לצנייא רָאנ

 .עטסקיטכיװ יד ָאד ןבעג רימ .ןענָאקיס
 םש" :קרעוװו עשיפארגָאיב-שינָאקיסקעל

 . "סוּפ ןופ המישר ,יאלוזא ןופ !!םילודגה
 - טפלעה רעט2 רעד ןיא זיב םינבר ןוא םיק
 . "חה םילודגה םש" ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ

 עשידיסח ןופ המישר) ןעדלַאװ ןופ !ישד

 -רָאי ןט19 ןופ טימ רעד ןיא זיב םייבר
 ןופ "שדחה תורודה רדס" ;!טרעדנוה
 זיב םייבר עשידיסח ןופ המישר) קאדאב
 (טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימ רעד ןיא
 סעיפארגָאיב) רעגרעב ןופ ייסרשע,, יד

 ןופ לארשי תסנכ :(םייבר עשידיסח ןופ
 עשידיי עטמירַאב ןופ סעיפארגָאיב) ןיפ
 רעט2 רעד ןיא זיב ןטייקכעלנעזרעּפ
 תודלות" ;(טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה

 ידומע, ;ןַאמייה ןופ י'םיארומאו םיאנת
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 ןופ המישר) טוהסנאל ןופ 'הדובעה

 . תודלות" ,ידנוריג ;(םיטויּפ ןופ םירבחמ
 "ינויצ ןוקיסקל,, סנורטיצ ;?'לארשי ילודג

 ןַארַאפ ןענעז שידיי ןיא .ערעדנַא ןוא
 ,עבַאגסױא עטשרע '?ןָאקיסקעל" סנזייר

 4 ןיא עבַאגסיױא עט2 ,1914 ןענישרעד

 -- 1926 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד רעדנעב

 ןיא רעלעטשטפירש םורַא טמעננ 0
 ןבָאה סָאװ רעדָא ךארּפש רעשידיי רעד

 ;ךַארּפש רעשידי רעד ןגעוו ןבירשעג

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,, סגייווצרעבליז

 -רַא עשידיי יד םורַא טמענ) ""רעטַאעט

 ןענישרעד ,רעבײרש-עסעיּפ ןוא ןטסיט

 ,רעדנעב ייווצ ןיא

 רעטסדנטײדַאב ןֿמחנ םייה קילַאיב
 רערעיינ רעד ןיא רעטכיד רעשיאערבעה
 הרשע ןרָאװעג ןריובעג זיא קילאיב ,טייצ
 -ילָאװ .ידאר ףרָאד ןיא ,1873 רָאי ,תבטב

 ןעוועג ךָאנ זיא קילאיב ןעוו .טנגעג רענ

 טצעזַאב ךיז ןרעטלע ענייז ןבָאה דניק א

 רעטָאפ ןייז זיא טּרָאד ,רעמָאטישז ןיא
 טלָאמעד ןופ ,1880 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ןייז ייב ןגיוצרעד ךיז קילַאיב טָאה ןָא
 קילאיב טָאה דניק סלַא ןיוש .ןדייז

 -רעל ןיא ןטייקיאייפ עסיורג ןזיװעגסױרַא
 -רעל קעװַא רע זיא 1888 רָאי ןיא ,ןענ

 רענישזָאלָאװ רעטמירַאב רעד ןיא ןענ
 זיא הבישי רעקיזָאד רעד ןיא .הבישי
 םייהעג ןיא ןעוועג ןיוש טייצ רענעי ןיא
 יד םירוחב-הבישי לייט ןסיורג ַא ןשיווצ
 -ליב רעכעלטלעוו ,הלכשה וצ גנוגעווַאב
 -טימ טרָאד זיא קילאיב ךיוא ןוא ,גנוד
 -הלכשה םעד טימ  ןרָאװעג ןסירעג
 קעװַא קילאיב זיא 1891 רָאי ןיא .םָארטש
 ןעוועג טלָאמעד זיא סע ואוו ,סעדָא ןייק

 ןיא הלכשה רעשידיי ןופ רעטנעצ רעד

 רע טָאה רָאי םענעי ןיא .דנַאלסור-םורד

 ןיא רמאמ ןטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ

 "בושיה ןויער" ןעמָאנ ןטימ !יץילמה,,

 דלַאב ןוא ,ןויצ תבח ןופ ןגַארפ רעביא
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 -ָאקער רעד טיול ,רָאי ןבלעז ןיא ,ךָאנרעד
 קילאיב טָאה ,םעה דחא ןופ עיצַאדנעמ
 ןופ ייסדרּפ,, ךובלמַאז ןיא טכעלטנפערַאפ
 דיל ןשיאערבעה ןטשרע ןייז יקצינווַאר
 טָאה דיל ןקיזָאד ןיא ןיוש .י'רוּפצה לא"
 רעטסיימ סלַא ןזיװעגסױרַא קילאיב ךיז

 ,ךַארּפש-עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ
 -ןויצ עלופטפַאשקנעב עטרַאצ יד ןוא

 יד ףיוא טכַאמעג ןבָאה דיל םנופ רענעט
 ,קורדנייא ןטסכעלנייוועגמוא םעד רעזעל
 -רַאפ ךיוא ךָאנרעד דלאב טָאה קילאיב
 ןיא רעדיל ייוצ ענייז טכעלטנפע
 (םעה דחא ךרוד טריגַאדער ,!'חלשה"
 ,"יתבושתב" ןוא '"םיקחרמב טושמ"
 םעד טקרַאטשרַאפ רעמכָאנ ןבָאה סָאװ
 -לִל עשיאערבעה יד ןשיװצ קורדנייא
 ןעמ טָאה קילאיב ןגנוי םעד ןיא זַא ,רעז
 .רעטכיד ןשיאערבעה ןסיורג ַא ךיז ראפ
 ,טַאהעג הנותח קילאיב טָאה 1892 רָאי ןיא
 טינ) וועשטסרַאק לטעטש ןיא טצעזַאב ךיז
 -רַאפ טָאה רע ואוו (רימָאטישז ןופ טייוו
 טכעלטנפערַאפ ןוא רָאי עכעלטע טכַארב

 תכרב" ,רעדיל עלופרעדנואו יײר ַא

 ""הנטק תרגא, ,"הליל ירוהרה, ,"םעה
 -ינורחאה רבדמ יתמ,, ,"הנמאנ העמד,
 "ןךוממשה בר המ ,יוא ,בר המ, ,?םינ
 טצעזַאב ךיז קילַאיב טָאה 1897 רָאי ןיא

 טָאה רע ואוו ,ץעיװָאנסָאס ןיא רָאי 2 ףיוא
 יוװ) רעדיל ערענעלק ייר ַא ץוחַא ןפַאשעג
 ךשפנ תא שי םא, ,"םעה ריצח ןכא;
 עמעָאּפ ןייז ךיוא (ערעדנַא ןוא ?תעדל

 סע רעכלעוו ןיא ,(1898 רָאי) ?דימתמה.,

 -רעביא עכעלרעניא יד טרעדלישעג ןרעוו

 -תמ םעד ,רוחב הבישי םעד ןופ ןעגנובעל
 ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה סָאװ ,דימ
 -עלרעסיוא סָאד ןָא טשינ טייג םיא ;ךיז
 -ץעגניירא זיא המשנ עצנַאג ןייז ןוא ,עכ
 רמא, םעד ןיא ,ןענרעל ןיא רָאנ ןָאט
 ןקיזָאד ןיא .ייבא רמא,;, ןוא "אבר

 שי םא, םעד ןיא ךיוא יו דימתמה.
 רעדיל ערעדנַא ןוא "תעדל ךשפנ תֶא
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 -ָאמַא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,קילַאיב טָאה

 ַא ןזיוועגסױרַא ,רעפמעק-הלכשה עקיל
 םורפ ןטלַא םוצ גנואיצַאב עוװיטיזָאּפ
 "ךמה תיב םוצ ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי

 ,1899 רָאי ןיא ,רעטעּפש סָאװטע .שר
 עטשרע ןייז ןבירשעג ךיוא קילַאיב טָאה
 ."ףוג לעב הירא,, עזָארּפ ןיא גנולייצרעד

 -יוו ךיז קילַאיב טָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא

 ןָא טלָאמעד ןופ .סעדָא ןיא טצעזַאב רעד
 "עג ןרָאי ייר עגנַאל ַא ןיוש קילַאיב טָאה

 ןפ םַאנסיױא ןטימ) סעדָא ןיא טניואוו
 רע סָאװ ,1904 רָאי ןיא ,טייצ רעצרוק ַא
 -עג ןוא (עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ טָאה

 "םעב םיבדנתמל, רעדיל ענייז ןפַאש

 "העמדה הפטנ ףוטנ, ,"המותי הריש,,
 ךיוא יווװ ,ערעדנַא ליפ ןוא ,"?רבדמ יתמ,,
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעדיל עכעלטע

 רעד, טפירשנכָאװ רעד ןיא טקורדעג)

 עקנינירג רעטנוא,, ןייז ייז ןשיווצ ,("דוי
 עטצעל סָאד , עמעָאּפ יד ןוא "ךעלעמיוב

 םעד טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,*טרָאװ

 רָאי ןיא -- .שידיי ןיא סָאטַאּפ ןשיאיבנ
 טָאה ,םָארגָאּפ רעװָאנעשעק ןכָאנ ,5
 ,קרעו ןטסערג ןייז ןבירשעגנָא קילַאיב

 םעד סלַא טלעטשעגקעװוַא םיא טָאה סָאװ
 ןופ רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ ןטסנטײדַאב

 -מענ ,טייצ רעיינ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי
 סָאװ ?בורימנ אשמ, עמעָאּפ יד ,ךעל

 -וצ) ?הגרהה ריעמ,, ןסייהעג ךיוא טָאה
 "נע טזומעג ןעמ טָאה רוזנעצ רעד ביל
 ,(?"בורימנ אשמ,, ףיוא ןעמָאנ םעד ןרעד
 -סיוא רעטסקרַאטש רעד ןעוועג זיא סָאד

 "רעד רעד ןגעק ןרָאצ ןוא רעצ ןופ קורד
 רעד ןיא ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנורעדינ

 ףור רעד רָאװעג ןפרָאװעג זיא עמעָאּפ
 עבלעז יד  .גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז וצ

 רָאי ןיא ,רעטעּפש קילַאיב טָאה עמעָאּפ
 -ייא ןייז ןיא ךיוא ןבעגעגסיורַא8 ,6
 ןטימ שידיי ףיוא גנוצעזרעביא רענעג
 -עד .?טָאטש-הטיחש רעד ןיא;, ןעמָאנ
 ךיוא טייצ עסיוועג ַא קילַאיב טָאה טלָאמ
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 -עגסיורא ןוא ,"?חלשה., םעד טריגַאדער
 ןופ סעיגָאלָאטנַא עגיטכיוו ייר ַא ןבעג

 "שי תריש,, יװ ,רוטַארעטיל רעטלַא רעד

 "הדגאה ירבד, ,"הדגאה, רפס ,"לאר

 ירבד,, ,"הרות ירבד, ,"ארקמה ירופס,
 יז ןופ לייט) ?םיבותכ ירבד,/ ,?םיאיבנ

 ןיא ךיוא ןבעגעגסיױרַא קילַאיב סטָאה

 "תודגא עשידי, ,"שמוח םנופ, שידיי

 ןיא רע טָאה קיטייצכיילג .(ערעדנַא ןוא
 -ייו ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ ףיולרַאפ

 רעדיל עיײנ יד ַא טכעלטנפערַאפ רעט
 -עדנַא ןוא "שאה תלגמ,,) סעמעָאּפ ןוא

 -ָאמ יסקלָאפ ףיוא רעדיל ייר ַא ןוא ,(ער

 ,""לקדה רהנו תרּפ רהנ ןיב; יװ ,ןוויט

 אלו םויב אל, ,"יל שי ראבו ןג יל שי,
 ךיוא ןענעז סע ,ערעדנַא ןוא "הלילב |

 "עג סקילַאיב םרָאפ-ךוב ןיא ןענישרעד

 רָאי ןיא רע טָאה ךיוא .םיריש עטלמַאז

 גנולייצרעד ןייז טכעלטנפערַאפ 8

 -דניק ןייז ןופ ןעגנורענירעד } "חיפס,,

 "רעביא ייר ַא ךיוא רעטעּפש ןוא ,(טייה
 -- .(ערעדנַא ןוא ?טָאשיק ןָאד,,) עגנוצעז
 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -ַאז םעד טריגַאדער קילַאיב טָאה המחלמ

 -עה ףיוא טצעזרעביא ,"תסנכ,, ךובלמ

 יד ןבירשעג ,'קובד, סיקסנַא שיאעוב
 יו ,?השיבתנש הרצוצחה,, גנולייצרעד
 ןבעגעגסױרַא ךיוא ןוא ,רעדיל ייר ַא ךיוא
 ןופ דנַאב ןטשרע םעד ווָאנַאירד טימ
 רעד ךָאנ ,"תומשר,, ךובלמַאז-רָאלקלָאפ

 רָאי ןיא עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב
 -נַא ךָאנ ןוא ןקילַאיב ןעגנולשג זיא 7

 וצ רעלעטשטפירש עשיאערבעה 12 ערעד

 ,דנַאלסור ןטַאר 1921 רָאי ןיא ןזָאלרַאפ
 עכעלטע טכַארברַאפ ןַאד טָאה קילַאיב

 רע ואוו ,גרובמַאה ןוא ןילרעב ןיא רָאי
 "ףיבד ,, רעכיבלמַאז יד ןבעגעגסיורא טָאה
 -וצ טָאה ןוא ,לארשי תמכח טעמדיוועג

 -"ףיבד,, ןופ ןַאלּפ ןזעידנַארג ןייז טיירגעג

 יד ןעמענמורַא לָאז רעכלעוו ,גַאלרַאפ
 -לייוורדעסיוא רעצנַאג רעד ןופ ןבַאגסיױא

 20 קילַאיב

 -נָא ,קלָאפ ןשידיי ןופ רוטַארעטיל רעט

 ןיא ןטיצ עטסרעירפ יד ןופ קידביוה
 ,טיצ רעטסעיײנ רעד זיב רעטלאלטימ

 ןביוהעגנָא רע טָאה ןַאלּפ ןקיזָאד םעד
 רע יו ,םעדכָאנ ןכעלקריוורַאפ וצ טיירב
 ןיא ,1924 רָאי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 טָאה רע ואוו ,ביבא-לת ןיא ,לארשי-ץרא
 "קילַאיב תיב,, זיוה ןייז ןיא טניואוועג

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,סָאג רעד ףיוא)

 רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,(?קילַאיב בוחר,

 ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ראפ רעטנעצ

 םעד ןיא .ביבא-לת ןופ טפַאשלעזעג ןוא
 -ַאיב טָאה ביבא-לת ןיא גָאלרַאפ-"ריבד,

 ןופ קרעװו ייר ַא ץוחַא) ןבעגעגסױרַא קיל

 -נעמונָאמ ךיוא (רוטַארעטיל רעיינ רעד
 יבר ןופ םיריש יד ןופ ןבַאגסיױא עלַאט

 ארזע ןבא השמ יבר ,לוריבג ןבא המלש
 -עלקרעד ןוא ןעגנוקרעמַאב טימ ןעמַאזוצ

 "שמ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע .ןעגנוד

 "ייא ןַא טימ תודוקנ טימ םיערז רדס תוינ
 טָאה לארשי-ץרא ןיא .שוריּפ ןצרוק םענעג
 -ערבעה ןיא טצעזרעביא ךיוא קילַאיב
 -גַארפ ןוא לעט םלעהליוו סרעליש שיא

 ,"רַאזעצ סוילוי, סריּפסקעש ןופ ןטנעמ
 ףולא,, יו סעמעָאּפ רעדניק ייר ַא ןבירשעג

 "נַא ןוא "סובא רוש ,, ,"םוש ףולאו לצב

 רעדנעב ערעטייוו ןבעגעגסיורא ןוא ערעד
 ןפיוא טעברַא ןייז ץוחַא ,"תומשר., יןופ
 ךיוא קילַאיב טָאה רוטַארעטיל ןופ טיבעג

 עטפַאהבעל ַא לארשי-ץרא ןיא טלקיװטנַא

 קידנעייז ,טייקיטעט .עכעלטפאשלעזעג

 -כיוו ייר ַא ןופ רעריפ ןוא רעדנירג רעד

 -פוסה תדוגא ,, יו ,סעיצוטיטסניא עקיט
 ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ) םירבעה םיר

 -וטיטסניא-רוטלוק יד ,(טנעדיזערּפ-ןרע

 קילַאיב .רעעדנַא ןוא ,"םש להא , עיצ

 "ָאטַארוק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא

 -גיא) ?תודהיה יעדמל ןוכמ,, ןופ םויר
 ייב (טפַאשנסיו רעשידיי ראפ טוטיטס

 ןיא טעטיסרעווינוא רעשיאעהבעה רעד
 ןיא זיא 1983 רָאי ראונאי ןיא .םילשורי
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 טרעייפעג טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד

 ' ןופ םואעליבוי רעקירָאי-60 רעד ןרָאװעג

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עלא ןוא קילַאיב

 טעמדיװעג םיא ןבָאה ןטפירשטייצ

 -ןיא עשידי ליפ ךרוד ןוא .,ןרעמונ

 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סעיצוטיטס
 1924 רָאי ןיא ,ןטייקכעלרעייפ ערעדנוזַאב
 -עג קילַאיב זיא (ד"צרת זומת א'כ)
 טכַארבעג זיא רע ןוא ןיוו ןיא ןברָאטש
 ןייז וצ .ביבא-לת ןיא הרובק וצ ןרָאװעג
 דסומ,, רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא קנעדנָא

 ,קרעוװ עקיטכיו ןבעגוצסױרַא ?קילַאיב

 ,"ןָאסלדנעמ ,, עז רואיב

 סָאװ ,טרָאװ שיכירג עיֿפַארנַאילביב
 תומישר ,"גנובײרשַאב-רעכיב , טײדַאב
 -ָאילביב יד ןענעז ךעלנייוועג .רעכיב ןופ
 טל טלעטשעגפיונוצ תומישר עשיפַארג
 יד ןיא ןוא ,תיב-ףלא ןופ גנונעדרָא רעד

 ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא ןרעו תומישר
 ןופ רָאי ןוא טרָא סָאד ,רבחמ רעד ,ךוב

 ןופ סיורג יד ,ךוב ןופ טלַאהניא רעד ,קורד

 ערעדנַא ןוא תומכסה יד ,ןטייז לָאצ יד ,ךוב

 -ארגָאילביב עשידיי; יד ןטייהלצנייא

 ןעגנולײטּפָא ייוצ םורַא טמענ ?עיפ

 -ישר יד טלַאהטנַא סָאװ ,?אקיַארבעה, (}

 -עז סָאװ ,םירפס ןוא רעכיב עלַא ןופ המ

 -ערבעה םעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענ

 ייס ,שיאערבעה ןיא ייס ,תיב-ףלא ןשיא

 -גא ענעדישרַאפ יד ןיא ייס ,שידיי ןיא

 ,שידיײ שיבַארַא) ןכַארּפש עשידיי ערעד

 -יאַאדוי, (2 ;(ערעדנַא ןוא שילָאינַאּפש

 ,רעכיב עלַא םורא טמענ סָאװ .,ַאק

 -נָא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עכלעוו

 ןעלדנַאהַאב ייז רעבָא ,ןכַארּפש ערעד

 טשינ קפס ןייק זיא סע ---.םינינע עשידיי

 ןופ) ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא ןיוש זַא

 -ָאילביב ןעוועג ןענעז (לבב ןיא םינואג יד

 ןופ ןטנעמגַארפ סָאװ ,תומישר עשיפַארג

 272 עיֿפַארגָאילֿביב---רואיֿב

 -נַאקַאב רעד ןיא ןענופג ןעמ טָאה ייז
 "עג ןיא םיטרּפ) ריהַאק ןיא "הזינג, רעט
 ןופ ןעקנעדָא םוצ שילגנע ןיא ךוב-קנעד

 -וינ ןיא 1927 ןבעגעגסױרַא ,סמַאהַארבַא

 -פיונוצ עבָארּפ עטשרע יד רעבָא .(קרָאי

 עשידי עכעלטפַאשנסיו א ןלעטשוצ
 ןכעלטסירק ןופ טמַאטש עיפַארגָאילביב
 -לע םעד ףרָאדטסקוב סענַאהָאי ןטנרעלעג

 -לעוו ,טרעדנוהרָאי ןט16 עדנע ןיא ,ןרעט

 -ָאילביב רעשינײטַאל ןייז ןיא טָאה רעכ

 ןיא ןבעגעגסיױרַא) ?ַאקיניבַאר אקעט

 טלעטשעגפיונוצ (1640 רָאי ןיא לזַאב

 עשינבר ייר א ןופ המישר עטשרע יד

 ,תיב-ףלא ןופ גנונדרָא רעד ןיא םירפס

 גנוטעברַאַאב עכעלטפַאשנסיװ עטשרע יד

 טכַאמעג זיא עיפַארגָאילביב רעשידיי ןופ
 -עג ןכעלטסירק ןטייווצ ַא ךרוד ןרָאװעג

 "עג ,1612 ןריובעג) יצָאלָאטרַאב ןטנרעל

 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,(1687 ןברָאטש
 -ײטַאל ןייז םיור ןיא ןבעגעגסיורַא 5
 ַאקעטָאילביב , רעדנעב 4 ןיא קרעוו שינ
 זיא שיאערבעה ףיוא) "ַאקיניבַאר ַאנגַאמ

 סָאװ ,("רפס תירק,/ ןופרעד לטיט רעד
 עשינבר 1960 ןופ המישר יד םורַא טמענ
 טלָאמעד ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ םירפס

 -עגמוא .,קעטָאילביב-ןַאקיטַאװ רעד ןיא
 (1680 םַאדרעטסמַא) טייצ רענעי ןיא רעפ

 -ָאילביב עטשרע סָאד ןענישרעד ךיוא זיא

 זיא סָאד ,שיאערבעה ףיוא רפס עשיפַארג
 ,סָאב יתבש יבר ןופ "םינשי יתפש,, רעד

 םיא ןגעו) "םימכח יתפש,, ןופ רבחמ
 וצ טצונַאב טָאה רעכלעוו ,("סַאב,, עז
 -מא ןופ גנולמַאז רעכיב יד קרעוו ןייז

 רעד ןופ ןוא שרדמה תיב רעמַאדרעטס
 םוצ .,רַאליגא השמ יבר ןופ קעטָאילביב
 -אפ ךיוא זיא "םינשי יתפש ,, ןופ ףוס
 ןופ "?םיבר תב רעש, רעטסיגער ַא ןאר
 ,תיב-ףלא טול םירפס יד ןופ םירבחמ יד
 טיול םירפס יד ןופ גנולייטעצ ַא ךיוא יו
 ַא ןעלדנַאהַאב ייז סָאװ ,ןטיבעג יד

 טָאה עיפַארגָאילביב עשידיי עכעלטנירג
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 ןַאיטסירק ןַאהָאי ןײטַאל ןיא טסַאפראפ
 -ָאילביב, רעדנעב 4 יד ,ךעלמענ ,ףלָאװ

 -מַאה ןיא טקורדעג) ?אערבעה אקעט
 טעמכ טָאה ףלָאװ ;(1189 -- 1715 גרוב

 -פס עלַא המישר ןייז ןיא טּפעשרעד יו

 וצ טָאה רע ןוא ,טייצ רענעי ןופ םיר
 "יב רעד טימ טצונַאב ךיז טעברַא ןייז
 "עי ןיא ,םייהנּפָא דוד יבר ןופ קעטָאיל
 -וזא דוד ףסוי םייח יבר טָאה טייצ רענ
 "םילודגה םש , ןייז ןבעגעגסיורא יַאל

 טלַאהטנַא סָאװ ,(1774 -- 90 אנראוויל)

 -ַאב רעעטּפש) םירפס ןופ המישרַא ךיוא

 -- .(1852 ענליוו בקעי ןב ךרוד טעברַא
 ןעגנושרָאפ-עיפַארגָאילביב ענרעדָאמ יד
 -וי ןוא אקיאערכעה ןופ .טיבעג ןפיוא
 ןיא טשרע ןביױוהעגנָא ךיז ןבָאה ַאקיאַאד

 ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט9
 יד ןופ טייקכעלטנירג רעד וצ ןגָארטעגיײב

 -נרעלעג עשידיי עטמירַאב יד ןעגנושרָאפ

 ,רעדיינשנייטש ,טרָאּפַאּפַאר ,ץנוצ עט
 -יוביינ ,ילומרכ ,סעקוד ,בקעי ןב ,טסריפ

 סלַא .ערעדנא ןוא טסער ,רענדעצ ,רע

 ןענעז ןטעברַא ערעייז ןופ טָאטלוזער
 -ּפָא ענעדישרַאפ ליפ ץוחַא) ןענישרעד

 -יוו ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ ןעגנולדנַאה

 עסיורג יד (ןטפירשטייצ עכעלטפַאשנעס

 -רָאי ןט19 ןיא סעיפַארגָאילביב עשידיי

 "אקיאַאדוי אקעטָאילביב, יד :טרעדנוה
 -ַאטַאק, סרעדיינשניטש ;טסחיפ ןופ
 ;קעטָאילביב ַאנַאילעדַאב רעד ןופ "גָאל
 -עזומ שיטירב ןופ ?גָאלַאטַאק,, ,רענדעצ

 -לַאטנזָאר רעד ןופ גָאלַאטַאק ,טסער ;םוא

 יו ?"ריכזמה ףסא, סעּפיל ;קעטָאילביב

 ַאקעטָאילביב, סנילטייצ םַאיליװ ךיוא

 ?אנאינַאסלעדנעמטסָאּפ ַאקיאַארבעה

 רעכיב עשיאערבעה יד םורא טמענ סָאװ
 -עדנַא ןוא ,עכָאּפע-ןָאסלעדנעמ רעד ךָאנ

 ןכָאנ ןענישרעד זיא שיאערבעה ןיא .ער
 עלַאטטנעמונָאמ סָאד הבחמ ןופ טיוט

 רצוא, בקעי ןב קיזיא קחצי ןופ קרעוו
 טימ 1880 ענליו טקורדעג) ?םירפסה

 24 עיּפַארגָאילביב

 סָאװ ,(רעדיינשנייטש ןופ ןעגנוקדעמַאב

 17,000 ךרעל ןופ המישר ַא טלַאהטנַא
 (די יבתכ ךיוא ןוא עטקורדעג םירפס

 ערעדנַא ןוא שידי ,שיאערבעה ןיא
 ןשיאערבעה ןיא ץלא רעבָא ןכַארּפש
 זיא קיטכיו .,1860 רָאי ןזיב ,תיב-ףלא
 זיא סָאװ ,"השמ תלהק, סרעניוו ךיוא

 -רָאי ןט19 ןיא ."ט,, תוא זיב ןענישרעד
 ןענישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה טרעדנוה

 טעמדיוועג ,ןטפירשטייצ עלעיצעּפס ךיוא
 עטשרע יד .עיפַארגָאילביב רעשידיי רעד

 עשיאערבעה, שטייז ןיא טפירשטייצ
 טָאה (?'ריכזמה;;) ?עיפַארגָאילביב

 ןרָאי יד ןיא רעדיינשנייטש ןבעגעגסױרַא
 -ץה ריפ טפירשטייצ,, רעטעּפש ,82--+8
 ,שטייד ףיוא) ?עיפַארגָאילביב עשיאערב

 ,ידָארב ןוא ןאמיירפ ןופ ןבעגעגסיורא
 ןיא ךיוא ןוא ,(1896 רָאי ןופ קידנבױהנָא

 "נעירָא רַאפ ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ יד
 עיפַארגָאילביב ןוא טפַאשנסיוו רעשילַאט

 -רָאי ןט20 ןיא .ןעגנולײטּפָא-אקיאַאדוי
 רעביא ןעגנושרָאפ יד ןענעז טרעדנוה

 טצעזעגטרָאֿפ עיפַארגָאילביב רעשידיי

 -רַאפ ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא ,ןרָאװעג
 ,יקסנַאנזָאּפ עטנרעלעג יד טימרעד ןעמונ

 "יוט ,סוקרַאמ ,סודיירפ ,ידָארב ,ןאמיירפ
 ןרָאװעג זיא קיטכיוו סרעדנוזַאב ןוא ,רעב
 טפירש-טַאנָאמ "ירד עשיאערבעה יד

 וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"רפס תירק,
 -ינוא רעשיאערבעה רעד ייב ןעניישרעד

 םילשורי ןיא קעטָאילביב - טעטיסרעוו

 ַא טריפ עכלעוו ןוא 1924 רָאי םעד טניז

 ענענישרעד'-יינ עלַא ןופ המישר עיונעג

 ,שיאערבעה ןיא ייס רעכיב ןוא םירפס
 ןופ ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ייס ,שידיי
 ךיוא ייברעד טיג ןוא ,טלַאהניא ןשידיי

 -ךַאפ ךיוא יוװ .,ייז רעביא ןעגנולדנַאהּפָא
 עקילָאמַא עביא ןעגנושרָאפְ+ ענעדיש
 -יידַאב עסיוועג ַא ,די-יבתכ ןוא ןקורד
 -ַארגָאילביב יד טַאהעג ךיוא טָאה גנוט

 זיא סָאװ ,"ארוקה ןיע,, טפירשטייצ עשיפ
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 יד ךיוא יוװ ,1922 ,ןילרעב ןיא ןענישרעד
 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,רעטעלב-אניצנאס

 ןיא ,1925 טייז ןילרעב ןיא (שטייד ןיא)
 רָאע ןענישרעד ךיֹוא זיא שיאערבעה
 "םירפסה דקע תיב,, סגרעבדירפ (9
 -הלבק רעביא עיפַארגָאילביב עלעיצעפס ַא

 -יטסילַאבַאק איפַארגָאילביב,} םירפס

 .רד ןופ ,1928 רָאי ןענישרעד זיא ("ַאק
 ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא -- .םולש ןושרג

 ןיא רעכיב ןוא םירפס ןופ עיפארגָאילביב
 -ייצרַאפ וצ ןענייז ךַארּפש רעשידיי רעד
 ןױוש .ןטעברַא עקיטכיו ייר א ןענעכ

 קרעוו ןטנָאמרעד ןייז ןיא רעדיינשנייטש
 קעטָאילביב-אנאיעלדָאב ןופ "גָאלַאטַאק,
 ןיא רעכיב ערעטלע עלא טריטַאנ טָאה

 וצ ןבגעגוצ ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 -לעז סָאד .ןעגנוקרעמַאב עלופטרעוו ייז
 -רעד ןיא בקעי ןב ןָאטעג ךיוא טָאה עב

 םעד ץֹוחַא ."םירפסה רצוא, ןטנָאמ

 -כיו ערעדנַא ךָאנ רעדיינשנייטש טָאה

 רעביא ןטעברַא עשיפַארגָאילביב עקיט
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעכיב ערעטלע

 -ַארעטיל-סקלָאפ יד רעביא ,, ןייז ךעלמענ
 ויכרַא, סעשָאג ןיא "ןעדוי רעד רוט

 ,(1872 רָאי "עטכישעגירוטַארעטיל רַאפ
 -עג,, ןייז ןיא ,"םואעפַארעס , סנַאמיינ ןיא
 ןייז ןיא ,"ןעדוי רעד רוטַארעטיל-סטכיש

 -עזרעביא עשיאערבעה) "לאושי תורפס,
 -רעד ןיא ךיוא יו (רעטלַאמ .רד ןופ גנוצ

 -גייטש ץוחַא ."ריכזמה,, לַאנרושז ןטנָאמ
 -עג ךיוא טָאה בקעי ןב ןוא רעדיינש
 ןעגנונעכייצרַאפ עשיפַארגָאילביב טכַארב
 ןיא רענדעצ רעכיב עשידיי ערעטלע ןופ
 -שיטירב רןפ גָאלַאטַאק ןטנָאמרעד  ןייז

 ןופ עיפַארגָאילביב רעד טימ .םואעזומ

 רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל רעיינ רעד

 -רךַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ךַארּפש
 רעטצעל רעד ןיא טשרע ןריסערעטניא
 רעטשרע רעד ראפ רָאי עכעלטע ,טייצ

 -גּפ,, רענליוו ןיא ווָאכָארָאב .המחלמ-טלעוו
 "יב ַא טכעלטנפערָאפ טָאה (1913 רָאי) "סק

 26 קעטָאילביב

 קרעו עמינָאנַא ןופ המישר עשיפַארגָאילב

 .טייצ ןוא ןעגנוטייצ-גָאט ןופ ךיוא יו

 "יב ןײמעגלַא ןייק ,שידיי ןיא ןטפירש

 זיא רעכיב עלַא ןופ קרעוו שיפַארגָאילב
 "יו רעשידיי, רעד .ןענישרעד טשינכָאנ
 ענליו ןיא "טוטיטסניא רעכעלטפַאשנס

 תומישר טכעלטנפערַאפ טָאה (?אוויי;,)
 ןוא רעקיב עדנעניישרעד עדנפיול ןופ

 ןופ) ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ערעקיטכיוו ךיוא
 ןשירָאטסיה ןוא ןשטסירָאלקלָאפ ןשידיי
 -פַארגָאילביב ַא .שידיי ןיא (טלַאהניא

 -רעכיב יד, שידיי ףיוא לַאנרושז רעש

 ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא "טלעוו
 "ונ 10 ןצנַאגניא ,1924--1922 ןרָאי יד

 -ארעטיל, טפירשנכָאװ רעד ןיא .ןרעמ

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"רעטעלב עשיר

 -ראפ ןעוועג זיא ,1922 רָאי ןופ עשרַאוװ

 עשיפַארגָאילביב ַא ךָאװ עדעי טכעלטנפע
 "יב עדנעניישרעד עדנפיול יד ןופ המישר

 ,שידיי ףיוא רעכ

 -יב, טרָאװ םעד טימ קעטָאילביב
 ןופ גנולמַאז א ןעמ טנכיײצַאב "?קעטָאילב

 רימ ןסייוו ןטייצ ערעטלע יד ןופ .םירפס
 ןעגנולמַאז טַאװירּפ ןעוועג ןענעז סע זא
 -ומש יבר ייב) רעטלַאלטימ ןיא םירפס ןופ

 -נא ןוא ןובת ןבא הדוהי יבר ,דיגנה לא

 רעד ךָאנ .טייצ רערעיינ רעד ןיא .(ערעד
 -ןוהרָאי ןט11 ןיא קורד ןופ גנודניפרעד
 "ידיי ןגעו רעטפָא ןעמ טרעה ,טרעד
 סאנעדאמ) ןקעטָאילביב עטַאװירּפ עש

 -רעטסמַא ןיא סרַאליגא ,ארארעפ ןיא
 -עדנַא ןוא סלארשי ןב השנמ יבר ,םַאד
 "ןַאקיטַאװ רעד ןיא ןענעז ךיוא .(ער
 "עג ירפ רָאג ןיוש םיור ןיא קעטָאילביב
 -17 ןיא .םירפס עשידיי ןרָאװעג טלמַאז

 יד טמיראב ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי ןט
 -געּפָא דוד יבר ןופ קעטָאילביב עשידיי

 -עג טפיוקרַאפ רעטעּפש זיא סָאװ .,םייה
 קעטָאילביב-אנאילעדַאב רעד וצ ןרָאװ

 -לעיצעּפס עטסערג יד-- .דרָאפסקָא ןיא
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 סע רעכלעו ןיא .,קעטָאילביב עשידיי

 ענײמעגלַא ןוא ַאקיַאדוי ןַארַאפ ןענעז
 -ַאנ ןקעטָאילביב-טעטיסרעווינוא יד זיא

 (תימואל הירפס -- קעטָאילביב עלַאנָאיצ

 ןענַאטשטנַא זיא עכלעוו ,םילשור" ןיא

 "אכ .רד ןופ גנולמַאז רעד ךרוד טשרעוצ
 טציא טרעוו ןוא "ןמאנ תיב,, שטיווָאנַאז

 -תמ-רעכיב עכייר ךרוד טצנעגרעד רדסכ

 רעייז ַא .ןפיוקנייא ךרוד ךיוא יו ,תונ
 טכיזניה ןיא קעטָאילביב עשידיי עסיורג

 רעכיב-אקיאַארבעה ןוא !ַאקיַאדוי ןופ
 "עס ןשיגָאלָאעט ןשידיי םייב ךיז טניפעג

 עכײר רעיײז ַא .קרָאי וינ ןיא רַאנימ
 ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא קעטָאילביב עשידיי
 -ימעס-רעניבַאר-םרָאפער םייב עקירעמַא
 -גיס ןיא (שזדעלַאק ןאינוי ורביה) רַאנ

 -ַאק-יסּפארד עשידיי יד ךיוא .יטַאניס

 זיא עיפלעדַאליפ ןיא קעטָאילביב-שזדעל
 ןעוועג ןענעז עּפָאריײא ןיא ,עכייר רעייז א

 םייב יד ,ןקעטָאילביב עשידיי עטסערג יד

 (שזדעלַאק סושזד) רַאנימעס-רעניבַאר

 (רעדנעב דנזיוט 40 ךרעל) ןָאדנָאל ןיא
 28 ךרעל) זירַאּפ ןיא ?סנַאילַא רעד ייב
 -ימעס-רעניבַאר םייב ,(רעדנעב טנזיוט

 ןיא ?םייח ץע, ,טשעּפַאדוב ןיא ראנ
 ןיא קעטָאילביב-עגָאגַאניס ,םַאדרעטסמַא

 -ןושַארטש יד ,עקצַאמָאלט ףיוא עשראוו
 םייב גנולמַאז יד ,ענליוו ןיא קעטָאילביב
 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו ןשידיי
 טַאהעג טָאה סָאװענליװ ןיא (יָאוװיי)
 רעשידי רעד ןיא גנולמַאז עטסכייר יד
 ץוחַא -קרָאי-װנ ןיא טציא  ,ךַארּפש

 "יב עשידיי-לעיצעּפס עקיזָאד יד

 עשידיי עכייר ןַארַאפ ןענעז ןקעטָאילב
 -ײמעגלַא עסיורג ייר ַא ייב ןעגנולײטּפָא

 עטסערג יד עכלעוו ןופ ,ןקעטָאילביב ענ

 דרָאפסקֶָא ןיא אנאיעלדָאב יד ןענעז

 "מעק ,םואעזומ - שיטירב ,(דנַאלגנע)
 ןופ גנולמַאז עכייר ַא טלַאהטנַא) שזדירב
 -ָאילביב-סטַאטש עשיסור יד ,(די-יבתכ
 םואעזומ רעשיטַאיזַא רעד ךיוא ןוא קעט
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 -טָאטש יד  ,(דַאלסור) דָארגנינעל ןיא
 -וינ ןיא (ירערבייל קילבַאּפ קעטָאילביב
 -ָאילביב-טָאטש רעטרופקנַארפ יד ,קרָאי

 קעטָאילביב-לַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ יד ,קעט
 -יב ערענעלק ערעדנא יד ייב ךיוא ןוא
 -יאעּפָארײא יד ןופ לייט א .וקעטָאילב
 טפַאשרעה רעד רעטנוא ןקעטָאילביב עש

 רעד ןיא ןענעז ,תוליח-רעלטיה יד ןופ

 .ןרָאװעג בורח 1945---1929 המחלמ

 ."ך"נת;; עז לביב

 סָאװ עירעּפמיא ןופ ןעמָאנ ץ'נאזיב
 -גוהרָאי ןט4 ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה
 -חרזמ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה ןוא ,טרעד
 -מיא רעשימיור רעטלַא רעד ןופ רעדנעל

 ןעועג זיא טָאטשּפיוה ריא ןוא ,עירעּפ
 -ָאד יד טָאה רעירפ) לָאּפָאניטַאטסנָאק
 סע ואוו ,(?ץנַאזיב,, ןסייהעג טָאטש עקיז

 ןופ רָאטַארעּפמיא רעד טניואוועג טָאה
 "עג רעד ןיא .הכולמ רעשיטנַאזיב רעד
 "נַאזיב יד טָאה קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש

 עדנטיידַאב ַא טליּפשעג עירעּפמיא עשיט

 ןופ סָאװ ,םעד בילוצ סנטשרע .עלָאר
 -עצ טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא זיא םיור טניז
 "מיא ערעדנוזַאב 2 ףיוא ןרָאװעג טלייט

 -חרזמ,, ןוא "ששימיור-ברעמ,, ,סעירעּפ
 לארשי-ץרא זיא ,(עשיטנַאזיב) "עשימיור

 -יב ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג
 "נָא ןזיב טרעיודעג טָאה סָאד ןוא ,ץנַאז
 -ץרא ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט7 ןופ ביוה
 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא לארשי

 רעד רעטנוא לייו סנטייווצ ,רעבַארַא

 ןענופעג ךיז בָאה ץנַאזיב ןופ טפַאשרעה
 ,דנַאלנכירג ,עיזַא-ןיילק ,עיריס ,ןטּפיגע
 "יא ןופ לייט א ןוא ,ןעלזניא עשיכירג יד

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןוא עילַאט

 ערעסערג ַא ןענופעג ךיז ןבָאה טסבלעז
 ןרָאטַארעּפמיא עשיטנַאזיב יד .ןדיי לָאצ

 עקירעפײא סלַא ,ןײמעגלַא ןיא ןענעז
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 רעד .ןדיי וצ טוג ןעוועג טשינ ,ןטסירק
 -ץעּפמיא עשיטנַאזיב יד ךיז ןבָאה רקיע

 יז סָאװ ,טימרעד טנכייצעגסיוא ןרָאטַאר

 -ענערגַאב עלעיצעפס טריפעגנייא ןבָאה

 ,ןדיי יד ןופ טכער-רעגריב יד ןופ ןעגנוצ
 ןופ רעטרעדנוהרָאי ערעטעּפש יד ןיא
 (ןָא טרעדנוהרָאי ןט11 ןופ) רעטלַאלטימ

 -זיב רעד ןיא ןדיי יד ןפ עגַאל יד זיא
 יד .ןרָאװעג רעסעב עירעּפמיא רעשיטנַא
 יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ןופרעד הביס

 זיא עירעּפמיא עסיורג לָאמֲא עקיזָאד

 -תונכש עלַא ,טרענעלקרַאפ ןרָאװעג רדסכ
 ןסירעגּפָא ריא ןופ ןבָאה רעדנעל עקיד

 טפָא ץנַאג טזומעג טָאה יז ןוא ,רעקיטש

 רָאנ טשינ ,ףליה רעשידיי וצ ןעמוקנָא
 -ילָאּפ ןיא ןיוא רָאנ ,רעלעיצנַאניפ ןיא

 יבר רעדנזיר רעד .טכיזניה רעשיט

 -גוהרָאי ןט12 ןיא) אלעדוט ןופ ןימינב
 ץנַאיב ןיא ןדיי יד טביײרשַאב (טרעד
 ןעמענרַאפ ,עטוג ַא זיא עגַאל רעייז זַא
 ךיוא ןבָאה ןוא ,הכאלמ ,רחסמ טימ ךיז
 ,קיטילָאּפ רעד ןיא סולפנייא ןסיורג ַא

 טשער רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא
 -וצ עירעּפמיא רעשיניטנַאיב רעד ןופ

 -רעטנורַא לָאּפָאנָאטנַאטסנָאק טימ ןעמַאז
 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןלַאפעג

 עקיטרָאד יד ןופ לרוג רעד ןוא ,ייקרעט
 יד ןופ יו רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא ןדיי

 רעד ןיא ןדיי יד --- .ייקרעט ןיא ןדיי

 '9ג ןבָאה עירעפמיא רעשיטנַאזיב
 יד ץוחַא) שיכירג ןײמעגלַא ןיא טדער
 ואו ,עיריס ןוא לארשי-ץרא ןיא ןדיי
 -שיריס ךיוא טדערעג ןבָאה ייז ןופ לייט
 -ידרעירפ יד ןופ ייר .ַא-- .(שיאעמַארַא
 -עז םישרדמ עקידרעטעּפש ךיוא ןוא עק
 -נַאיב רעד ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענ
 זיא רעבירעד ןוא ,עירעּפמיא רעשיניט
 -רעוו עשיכירג ליפ יוזא ןַארַאפ ייז ןיא

 יבר ץנַאזיב ןיא טבעלעג ןבָאה סע .רעט

 חקל,, שרדמ ןופ רבחמ ,רזעילא ןב היבוט

 היחרז יבר ,(טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא) "בוט
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 רודיס ןופ חסונ רעד .ערעדנַא ןוא ,ינויה

 יד ןופ םיגהנמ שרדמה תיב ךיוא ןוא|
 חסונ, ןסייהעג טָאה ןדיי עשיניטנַאזיב

 ןופ ."אינמור גהנמ,, ךיֹוא ןוא ?ץנַאזיב
 -ונעגרעביא ןענעז ןדיי עשיניטנַאזיב יד

 ןענעז סָאװ ,ןקורדסיוא ךס ַא ןרָאװעג ןעמ

 -וטיר רעשידיי רעד ןיא ןיירא רעטעּפש
 -ירג ַא) "קדנס,, ,לשמל יװ ,ךַארּפש-לַא
 ןיא "ןומזּפ, ,('סַאקידניס, טרָאװ שיכ
 .ערעדנַא

 -ובלב - טולב , עז סעצַָארּפ - םילייב
 : ,"םיל

 -ָאטסיה רעשידיי ףלַאדַא רעלכיב
 ףיוא לעיצעּפס ,טסילַאטנעירָא ןוא רעקיר
 ןבירשעג ,לארשי תמכח ןופ ןטיבעג ייד ַא
 שילגנע ןיא ךיוא ,שטייד ןיא ןטסיײמַא
 יד, ןענעז קרעװ ענייז ,שיזיוצנַארפ ןוא

 םינהכ עשידיי יד רעביא) "רעטסירּפ
 ןדאיבאט יד, ;(ינש תיב ןופ ףוס םוצ

 ןוא היבוט ינב יד ןגעוו) ?ןדאינַא ןוא

 ;עכָאּפע-םיאנומשח-ראפ רעד ןיא וינוח

 םע רעשלילג רעד, ;"ןירדהנס סָאד,

 רעביא גנולדנַאהּפָא עקיטכיוו א) "ץראה
 ןופ גנוליטעצ רעכעלטפאשלעזעג רעד

 -רָאי ןט1 םעד ןיא לארשי-ץרא ןיא ןדיי
 ךיוא יװ ,(ינש תיב ןברוח ןכָאנ טרעדנה

 ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג .ןעלקיטרַא ליפ
9, 

 ןשיוצ גנוגעװַאב ַא ןופ ןעמָאנ ןליב

 רָאי ןיא דנַאלסור ןיא ןטנעדוטס עשידיי

 ןיא ןעמָארגָאּפ ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,2

 -ץרא ןייק ןרעדנַאוװוצסיױוא . ,דנַאלסור
 ןקיטפעשַאב וצ ךיז טראד ןוא לארשי
 ןעמָאנ רעד .טפַאשטריװדנַאל טימ

 קוסּפ ןופ תובת ישאר יד זיא ?וליב,
 "הכלנו וכל בקעי תיב. 'ב היעשי ןיא

 ,?ןייג רימָאל ןוא טמוק בקעי ןופ זיוה,,)

 ןבָאה ייז סָאװ ,סעינָאלָאק יד ןופ ענייא
 ---"ןויצל-ןושאר, ןעוועג זיא טעדנירגעג
 ."םזינויצ,, טרָאװכוז עז
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 רעד ןיא שיט םעד ןופ ןעמָאנ המיב
 רפס יד טנעײיל ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,לוש
 -יױג ןופ זיא המיב טרָאװ סָאד .הרות
 טכַארבעג טרעוו סע ןוא ,?אמעב,, ןשיכ
 -נא ןוא א"נ הכוס) ארמג רעד ןיא ןיוש

 רעד ןיא סע טפור ןעמ .(רעטרע ערעד

 ןופ) "רעמעמלַא,, ךיוא ךַארּפש רעשידיי

 ?ףעמעלעב , ,('ראבנימלַא, ןשיבַארַא

 המיב יד ."ןחלש,, ךיוא ןוא "רעמעלעמ,
 יד ןיא .לוש רעד ןטימניא ךיז טניפעג

 -עגנייא ןעמ| טָאה סעגָאגַאניס-םרָאפער

 -חרזמ רעד ףיוא זיא המיב יד זא ,טריפ
 ,שרוק-ןורא םייב טנַאװ

 רעד ןיא אתכסמ ןופ ןעמָאנ ,הציב
 -נָא רעד ;דעומ רדס ןיא ,ארמג ןוא הנשמ

 הדלונש הציב ,, זיא אתכסמ רעד ןופ ביוה

 ,ייא ןַא ןופ עגַארפ רעד ןגעוו ,"בוט-םויב
 ,בוט-םוי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ

 טרעוװ טרָאװ סָאד .ןסע סע ןעמ געמ יצ

 ,קידצ ַא טימ הציב, טשינ טדערעגסיוא
 זיא סע .,(ןשיאעמַארַא ןופ) "אעיב,, רָאנ

 טימ ןביױהנָא םייב גהנמ ַא לָאמַא ןעוועג

 רעד טימ ןביוהוצנָא ,ארמג ןענרעל רעדניק
 טרעוו אתכסמ עקיזָאד יד .הציב אתכסמ

 -ַאב יז לייוו ,"בוט-םוי, ןפורעגנָא ךיוא

 ןיא תוכאלמ ןָאט ןגעוו ןגָארפ יד טלדנַאה
 ,בוט-םוי

 ,ןַאמטטַאטש רעשילגנע דליֿפסנַאקיב
 ןיא רעלעטשפירש ,רעטסינימ-רעימערּפ
 -ַאטשּפָא רעשידיי ןופ ,טרעדנוהרָאי ןט9
 ןעמָאנ ןיז טימ ךיוא טנַאקַאב ,גנומ
 1804 ןיא ןריובעג ;ילעארזיא'ד ןימאינעב

 רעד ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,ןָאדנָאל ןיא
 ַא ,ילעַארזיאד קעזייא רעלעטשטפירש
 ןרָאװעג טלַא זיא דליפסנָאקיב ןעוו .דיי

 טדמשעגּפָא רעטָאפ ןייז םיא טָאה רָאי 3
 רָאי ןיא ,ןביולג ןשינַאקילגנַא םעד ףיוא
 -גנע ןיא טַאטוּפעד ןרָאװעג רע זיא 7
 רעד ןופ דילגטימ סלַא ,טנעמַאלרַאּפ ןשיל
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 טלָאמעד ןוא ,ײטרַאּפ רעוויטַאװרעסנָאק

 לָאּפ עסיורג ןייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ךָאנרעד דלַאב זיא רע .ערעירַאק עשיט
 -ַאװרעסנָאק רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג

 רעבָא טָאה רע רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעוויט

 -ָאמעד ןופ ןעלאעדיא עסיוועג ןבעגעגוצ

 דליפסנָאקיב .,טירשטרָאפ ןוא םזיטַארק

 רעטסינימיץנַאניפ ןרָאװעג ךָאנרעד זיא

 -רעימערפ (1868)רעטעּפש ,דנַאלגנע ןופ

 "טע ןופ הקספה ַא ךָאנ ןוא ,רעטסינימ

 ןרָאװעג רעדיו 1874 רע זיא רָאי עכעל

 "וקַאב ,רעטסינימ-רעימערפ רעשילגנע
 "יב וװָא לריוא,, לטיט-ןדרָאל םעד קידנעמ

 רעריפ רעשיטילָאּפ סלָא ,!ידליפטנָאק

 -טימ ליפ דליפסנָאקיב טָאה דנַאלגנע ןופ
 ןסערעטניא יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןפלָאהעג

 -סנָאקיב .עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ

 זיא ,ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג זיא דליפ

 םיא ןטכארטאב טנייח זיּב ןוא ,1881 רָאי
 סלַא דנַאלגנע ןיא ןוויטַאװרעסנָאק יד

 "עג ןבָאה ייז ;רעריפ ןטסנעעזעגנָא רעייז
 -מירּפ ןופ עגיל,/ עלעיצעּפס ַא טעדנירג

 יד טַאהעג ביל טָאה דליפסנָאקיב) ייזָאר

 ,('יזָארמירּפ" ,י"גנילירפ-טשרע, םולב

 -ַאב ןיא -- .דליפסנָאקיב טרערַאפ סָאװ

 -עגסױרַא דליפסנָאקיב טָאה ןדיי וצ גוצ
 ,עיטַאּפמיס עטסערג יד רָאנ טשינ ןזיוו
 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךיז טָאה רע רָאנ
 טָאה רע ןוא ,דיי סלַא טכארטַאב ךיוא

 -עג ליפ טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז ןיא
 "גנע ןיא טכער עשידיי יד רַאפ טפמעק
 "רעב םעד ףיוא) רעדנעל-ןאקלאב ,דנַאל
 ליפ טָאה ;(1878 רָאי ,סערגנָאק רעניל
 טעברַא ןייז ןיא ןעראיפעטנָאמ טציטשעג

 ןיא .רעדנעל ענעדישראפ ןיא ןדיי תבוטל
 ירטסױרַא-טנעמַאלרַאּפ עכעלטנפע ענייז
 -ַאב ךיז טפָא ץנַאג דליפסנָאקיב טָאה ןט
 ןיא ,גנומַאטשּפָא רעשידיי ןייז טימ טמיר
 ןוא "יארלא דוד" ןעגנולייצרעד ענייז

 עסיורג א סירַא רע טזייוו ,ערעדנַא
 -ָאז ןוא עטכישעג רעשידיי רעד וצ עביל
 ,םזינויצ טרַא ןסיוועג ַא רַאג
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 דנַאל ַא ןופ ןעמָאנ ןאשוריב אריב
 רעד רעטנוא ,חרזמ ןטייוו ןפיוא עיזַא ןיא
 ןיא קילבוּפער-ןטַאר רעד ןופ טפַאשרעה
 -ייײדַאב עסיוועג ַא טָאה סָאװ ,דנאלסור
 -ער יד טניז קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ גנוט
 קילבוּפער-ןטַאר רעשיסור רעד ןופ גנוריג
 טמיטשַאב 1928 ץרעמ ןט28 םעד טָאה

 רעד רַאפ עירָאטירעט סלַא ןאשזדיב-ָאריב

 םעד טימ גנורעדנאוונייא-ןסַאמ רעשידיי

 עלאנָאיצַאנ-שידיי ַא טרָאד ןפַאש וצ ליצ

 -בוּפער עלַאירָאטירעטיװיטַארטסינימדַא
 דנַאברַאפ םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא קיל
 -- .דנאלסור ןופ ןקילבוּפער-ןטַאר יד ןופ

 דנאל ןקיזָאד ןיא ןבָאה 1928 רָאי ןיא

 יז ןופ ,תושפנ טנזיוט 25 ייב טניואוועג

 -יניארקוא ,ןקאזָאק) ןסור טנזיוט 25 ייב

 ,רעזעניכ עקירעביא יד ןוא ,(םירעיוּפ עש
 יװ ,ריביס ןופ םיטבש ךיוא ןוא ,רעערַאק
 1928 ץרעמ ןיא .ןסוגוט ,ןסעדוא ,ןטוקַאי

 קילבוּפער:ןטַאר יד ןופ גנוריגער יד טָאה

 ןאשזדיב'ָאריב טמיטשַאב דנַאלסור ןיא
 ןדיי רַאפ דנַאל:סגנורעדנאוונייא סלַא

 ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא
 ןקיזָאד ןיא גנורעדנאווניא עשידיי יד

 ךיז ןבָאה 1929 רָאי ןופ ףוס זיב .דאל
 ,תושפנ עשידיי טנזיוט 45 ךרעל טצעזַאב

 ייר ַא ןרָאװעג טעדנירעגג ןענעז סע ןוא
 ,אקָאדנאל .ןאשזדיבָאריב יו טעטש
 -יא ,דלעפָאריב ,םייהדלאוו ,לטעטשצאס
 עכעלטפַאשטריװדנאל ךיוא יוו ,(רָאק
 .רעפרעד

 ןיא הבישי שאר ןוא בר בקעי בריב
 ןיא עינַאּפש ןיא ןריובעג ;לארשי-ץרא
 ןופ .ץעפ ןיא קעװַא 1492 ןיא ;1474 רָאי
 ןיק טרעדנַאװעגסױא רע טָאה טרָאד
 ןוא בר ךָאנרעד .1522 רָאי ןיא ,םילשורי
 -עג זיא רע ואוו ,תפצ ןיא הבישי שאר
 בריב בקעי יבר .1546 רָאי ןיא ןברָאטש
 עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב זיא

 תפצ ןיא טָאה רע סָאװ ,טימרעד ךיוא
 -לֵא יד ןעיינַאב טוװאורּפעג 1528 רָאי ןיא
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 סָאד ,"הכימס" ןופ עיצוטיטסניא עט

 -ָאז ייז זַא ,םינבר הכימס ןעבעג טסייה

 עקילָאמַא יד ןופ חכ ןסיוועג ַא ןבָאה ןעל

 -לעזַא ןזעל ןענָאק ןלָאז ייז ןוא ןירדהנס

 םיכמסימ רָאנ סָאװ ,ןגַארפ עזעיגילער עכ
 בריב בקעי ,ןזעל טנָאקעג ייז ןבָאה
 ,םידימלת ענייז ריפ ןעוועג ךימסמ טָאה
 יבר ךורע ןחלש ןופ רבחמ ןטמירַאב םעד

 -ארטמ השמ יבר ,(ףסוי תיב) ורַאק ףסוי

 לארשי יבר ןוא םולש םהרבא יבר ,ינ
 "ימס יד ןעיינַאב םעד ןגעק ,לאירוק יד

 "ורי ןופ בר רעד ןטערטעגסױרַא זיא הכ
 ןוא ,(ח"בלר) ביבח ןבא יול יבר םילש

 הקולחמ עסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא סע
 .ןעראוועג טפַאשעגּפָא זיא הכימס יד זיב

 בריב בקעי יבר ןופ רפס עטנַאקַאב סָאד

 ירהמ תובושתו תולאש"  ענייז ןענעז

 -רעד קיטכיוו ךיוא ןענעז עכלעוו ,''בריב
 ןבעג ןגַארפ-הכלה ליפ יד ןיא סָאװ ,טימ
 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב זדנוא יז

 רע .רעדנעל-חרזמ יד ןיא טייצ רענעי
 םוצ םישוריּפ ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה

 ,ךיינת

 ןייז טימ ךיוא טנַאקַאב) ןתנ םובנריב
 רעשידיי ,(''רחא והיתתמ/, םינָאדװעסּפ

 רעקילָאמַא ,רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש

 רענייא רעכַאנ ןוא רעריפ רעשיטסינויצ

 ןופ רעריפ-טרָאװ עטסנעעזעגנָא יד ןֹופ

 .םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןוא ןזעיגילער

 רע ,1864 רָאי ,ןיוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 -ידיי רעכַאנ ,טסינויצ טשרעוצ ןעוועג זיא

 רעד ןופ רעדנציזרָאפ ,טסיקלָאפ ,טסיש

 רָא ןיא ץנערעפנָאק רעציווָאנרעשט

 שידיי טרימאלקָארּפ טָאה סָאװ ,8

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ךארּפש לַאנאיצַאנ סלַא

 "טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -נַא עקיטסייג סמיובנריב ןיא זיא המחלמ

 -עדנע עפיט ַא ןעמוקעגרָאפ ןעגנואיוש
 -עג טָאה סָאװ ,רעקנעדיירפ ַא ןופ .גנור
 -ַאמ ףיוא גנואיושנַא-טלעוו ןייז טציטש
 סעירָאעט עשיטסיאעטַא-שיטסילאירעט
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 ןט19 ןיא ןטסיױװיטיזָאּפ עשטייד יד ןופ
 ַא ןראוועג םיובנריב זיא ,טרעדנוהרָאי

 טביולגעג טָאה סָאװ ,דיי רעקיביולג-םורפ
 ,טָאג ַא ןארַאפ ןיא סע זַא ,רָאנ טשינ
 טימ ןָא טריפ סָאװ ,רעפַאשַאב-טלעוו ַא

 ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןופ עטכישעג רעד
 הרות יד ןבעגעג טָאה טָאג זַא ,ךיוא רָאנ
 סלַא ןדיי יד טלייוועגסיוא ןוא ןדיי יד וצ

 -גריב ןופ ןעמָאנ רעד) "'קלָאפ-סעטָאג"

 ביוחמ זיא ןעמ ןוא (רושָארב ַא סמיוב

 ןופ םיניד ןוא תווצמ עלַא ןייז וצ םייקמ
 זיא םיובנריב .עיגילער רעשידיי רעד
 -קָאדָאטרָא רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג

 ,"לארשי תדוגא,/ עיצאזינַאגרָא רעשיס

 -ַאנ ןכעלטלעו םעד ןגעק רעפמעק ַא
 ַא רַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ םזילַאנָאיצ

 רעשידיי רעד וצ רעקירוצ ןקידנעטשלופ

 -ומא רעשידיי רעטלַא רעד וצ" ,עיגילער

 "השודק עשידיי וצ ןוא טייקשידיי וצ ,הנ
 -ירּפ ןייז ךיוא טָאה רע .""ןעגנובערטש
 -עג ,קידנעטשלופ טרעדנעעג ןבעל-טאוו

 ןביוהעגנָא ,דיי רעמורפ ַא השעמב ןרָאװ

 ןוא תווצמ עזעיגילער עלַא ןיא ןייז רהזנ
 -ָארב ייר ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע .םיניד

 סעטָאג, :שידיי ןוא שטייד ןיא ןרוש

 סרוקיּפַא ןַא ןופ ,י'םילועה ירבד" ,י'קלָאפ
 .?ןדיי ייב תולג ןיא,, ,"ןךימאמ ַא ןרָאװעג

 ,1926 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא םיובנריב

 סָאד ."זיה" שיאערבעה ףיא תיב
 ַא סלַא רָאפ טפָא טמוק "'תיב" טרָאװ
 עטצעזעגנעמַאוװצ ענעדישראפ ןופ לייט

 -תיב יו לארשי-ץרא ןיא ןעמענ-רעטרע
 -רַאפ ןופ ךיוא ןוא ,המודכו םחל-תיב ,לא
 -תיב יװ ןדנַאטשנגעק עזעיגילער ענעדיש
 -תיב ,ןימלע-תיב ,שרדמה-תיב ,שדקמה
 ןיא רעטעּפש לעיצעּפס ןוא ,המודכו ןיד
 ךיוא טצונַאב טרעוו ארמג ןוא הנשמ רעד
 -קמה-תיב סלַא םתס 'יתיב,, טרָאװ סָאד
 "ןושאר תיב,, טדיישרעטנוא ןעמ ןוא ,שד
 תיב, ןופ (שדקמה:תיב עטשרע סָאד)
 ןגעו .(שדקמה:תיב עטייווצ סָאד) !"ינש
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 ןעועג ןענעז סָאװ ,תווצמ ענעדישראפ
 זיא שדקמה-תיב סָאד ןעוו רָאנ קיטליג

 ןענעז ייז זַא ,טגָאזעג טרעװ ןענַאטשעג
 טייצ רעד ןיא) תיבה ןמזב, רָאנ גהונ
 ,(שדקמה-תיב ןופ

 -רשי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא לֹא תיב
 םהרבא ןופ טייצ רעד ןיא טנָאמרעד ,לא
 ןַא ,טביולג ןעמ .(ב"י תישארב) וניבא

 ףרָאד עשיבַארַא עקיטנייה סָאד זיא סָאד

 ןופ ןופצ וצ ךיז טניפעג סָאװ .!"ןיטיב,
 עשוהי ןיא .םכש ןייק געוו ןפיוא םילשורי
 טעטש יד וצ טנכערעג סע טרעו ביי

 ןוא ח"י עשוהי ;ןימינב טבש ןופ
 ףסוי ינב יד זַא ,ןלייצרעד 'א םיטפוש
 טָאה רעירפ .ןעמונעגנייא טָאטש יד ןבָאה
 לא-תיב ןגעוו .י"זול" ןסייהעג טָאטש יד
 ןיא רעטרע ייר ַא ןיא טנָאמרעד טרעוו

 ןופ טרָא ןַא ןעוועג זיא טרָאד זַא ,ךי'נת
 -עג טָאה וניבא בקעי ;הדובע רעזעיגילער

 -ארב) הבצמ ַא ןוא חבזמ ַא טרָאד טיוב

 טרָאד טָאה טבנ ןב םעברי ,(ה"ל תיש

 ענעדלָאג יד ןופ רענייא טלעטשעגפיוא
 רעד ךיוא .('ד סומע) ןעניד םוצ רעבלעק

 טזייו (זיוה סטָאג) יילא תיב"י ןעמָאנ

 .ףיורעד

 -ָאנ ןטימ .(ייזיוה-סטכירעג,) ןיד תיב
 ,הנשמ רעד ןיא טרעוװו 'ןיד תיב" ןעמ
 םירפס עשידיי ערעטעּפש ךיוא ןוא ארמג
 -עלָאק-סטכירעג עשידיי סָאד ןפורעגנָא

 עלַא ןיא ןדײשטנַא וצ טָאה סָאװ ,םיוג
 ייס ,עלעוטיר-זעיגילער ןיא ייס ,ןגַארפ

 -ףארטש עלענימירק ייס ,ןכַאז-טלעג ןיא
 רימ ןעניפעג ארמג רעד ןיא ,ןסעצָארּפ
 רָאג ןופ !'םיניד יתב" ןגעוו סעיצידארט
 "ומש לש וניד תיב) ןטייצ עשידיי עטלַא
 לש וניד תיב ,ג"כ תוכמ ןיא המלשו לא
 ,ב"פ הנשה שאר אתפסות ,חתפיו ןועדג
 (ב"פ ןירדהנס יאנומשח לש וניד תיב
 טָאה ןלייצרעד ארמג ןוא הנשמ יד יװ

 "סיזקע שדקמה תיב ןופ טייצ רעד ןיא
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 -גה ןיד תיב" רעד םילשורי ןיא טריט
 טָאה סָאװ ,(טכירעג עטסכעה סָאד) יילוד
 "הלודג ןידרדהנס, יד ןסייהעג ךיוא
 "נס) ןַאמ 71 ןופ (ןירדהנס עסיורג סָאד
 ןופ רענעלק ;(םירבד ירפס ,וי'פ ןירדה
 -גס,, יד ןופ ןיד תיב סָאד ןעוועג זיא ייז
 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ 23 ןופ "'הנטק ירדה
 ןוא ,טבש ןשידיי ןדעי רעביא ןענופעג
 סָאד טַאהעג טָאה טכירעג עקיזָאד סָאד
 יניד,) ףָארטש-טיױוט ןענעקסּפ וצ טכער
 תיב" סָאד ןעוועג זיא רענעלק .('תושפנ
 םויגעלָאק-סטכירעג סָאד ,''השלש לש ןיד
 "ליוויצ ערעקיטכיוו רַאפ ןאזרעּפ 9 ןופ

 ףניילק רַאפ .ןסעצָארּפ עלענימירק ןוא

 ןייא ןעוועג גונעג זיא ןסעצָארּפ-ליוװיצ

 רעד ןגעוו יונעג .'החמומ,, ַא ,רעטכיר
 ןוא ןיניד-יתב עקיזָאד יד ןופ גנולייטנייא
 רעד ןיא ןַארַאפ זיא ןצנעטעּפמָאק ערעייז

 "עג עשידיי יד ןגעוו .ןירדחנס אתכסמ

 ערעטעּפש יד ןיא סמויגעלָאק-סטכיר
 {'םינבר" טרָאװכוז םייב רימ ןבעג ןטייצ
 -כוז םייב ךימ ןבעג ןירדחנס םעד ןגעוװ|

 תוידע ןיא הנשמ יד .""ןירדהנס" טרָאװ

 לטבל לוכי ןיד תיב ןיא,, זַא ,טגָאז אפ
 לודג ןכ םא אלא ורבח ןיד תיב ירבד
 ןיד תיב ןייא זַא ץ"ןינמבו המכחב ונממ

 ןופ לייטרוא םעד ןכַאמ לטבמ טשינ ןָאק

 -ערג זיא רע ןדייס ןיד תיב ןטייווצ ַא
 ,טייקטנרעלעג ןיא ייס םענעי ןופ רעס
 ג"כ תוכמ ארמג רעד ןיא .,(לָאצ ןיא ייס
 זיא למיה ןיא ךיוא זַא ,טגָאזעג טרעוו
 ןיד תיב" טסייה סָאװ ,ןיד תיב ַא ןַארַאפ
 םירפס עשידיסח יד ןיא ."הלעמ לש

 ""'הלעמ לש ןיד תיב" ןקיזָאד ןגעוו טרעוו
 רעשידיסח רעד זיא סע ןוא ,ןבירשעג ליפ
 ,םייבר עשידיסח ענעעזעגנָא ןגעוו ןביולג
 ןיד תיב" םוצ למיה ןיא ןרעהעג ייז זַא

 'ןיד-תיב בא ,, טרָאװכוז עז .''יהלעמ לש

 ."שרדמה תיב" עז תסנכה תיב

 עע יאמׁש תיב ןוא ללה תיב
 ,"יאמש" ןוא !יללה"
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 ןופרעד שטייט רעד שרדמה תיב
 ןופ זױה סָאד" זיא שיאערבעה ףיוא
 טנכײצַאב זיא טימרעד ןוא ,""םוידוטש
 טשינ טָאה ןעמ ואוו ,זיוה סָאד ןרָאװעג
 ;הרות טנרעלעג ךיוא רָאנ ,טנװַאדעג רָאנ
 ,"לוש,, ,,'תסנכה תיב" םוצ ץאזנגעק ןיא
 -ָאד יד .טנואדעג רָאנ טָאה ןעמ ואוו
 ןיא זיב ןבילברַאפ זיא גנולייטנייא עקיז
 טָאטש רעדעי ןיא ,טייצ רעטסעיינ רעד

 ןבעל ןַארַאפ זיא הלהק רעשידיי ַא טימ

 זיא סָאװ ,שרדמה-תיב ַא ךיוא לוש רעד

 -סטפנוקנעמאזווצ רעד ךיוא ךעלטנגייא

 "ַאב וצ ןדיי עשיטָאטש יד רַאפ טרָא

 -טלעוו ןסעומש ,ןכַאז עשילהק ןטכארט

 טרָאד ןגעלפ לָאמטּפָא ,םינינע עכעל
 "מערפ רעדָא םירוחב-הבישי ךיוא ןפָאלש
 -עד טרעוו שרדמה:תיב סָאד .םיחרוא עד

 קילייה רעקינייו סלַא טכארטַאב רעביר
 זיולב טעמדיוועג זיא עכלעוו ,לוש רעד ןופ

 .םישרדמ ןוא ארמג רעד ןיא---ןענווַאד םוצ
 יד זַא ,סעיצידארט ןבעגעגרעביא ןרעוו

 ןיוש זיא "שרדמה תיב. עיצוטיטסניא
 ג"ס הבר תישארב שרדמ ןיא ,טלַא רָאג
 -עג טָאה וניבא בקעי זַא ,טגָאזעג טרעוו

 ."רבעו םש ןופ שרדמ תיב" ןיא טנרעל

 "ידארט טכארבעג טרעוו ארמג רעד ןיא

 ךלמה המלש ןופ שרדמה תיב ןגעוו סעיצ

 ערעדנַא ןוא (ד"צ ןירדהנס) היקזח
 ,רעכיז זיא סלַאפנדעי .ןענאזרעּפ-ךי'נת
 תיב ןופ טייצ רעקידרעטעּפש רעד ןיא זַא
 ןעוועג שרדמה תיב סָאד ןדיי ייב זיא ינש
 טימ טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו ,טרַא רעד

 -רעד טרעװ ה"ל אמוי ןיא .םידימלת
 -ורי ןיא טנרעלעג טָאה ללה יװ טלייצ
 -באו היעמש ןופ שרדמה-תיב ןיא םילש

 .רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא) ןוילט
 רעד ןופ .(גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג
 רעד זַא ,ןעז וצ זיא ,ח"כ תוכרב ארמג
 ואוו ,טרָא סָאד ןעוועג זיא שרדמה תיב
 טנרעלעג טָאה לארשי-ץרא ןיא אישנ רעד
 טָאה שיאעמַארַא ףיוא .םידימלת יד טימ
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 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ןפורעג סע ןעמ

 ןיא -- .(ג הגיגח) ייאשרדמ יב" אדמג
 זיא טייצ רעיינ רעד ןיא ןוא רעטלַאלטימ
 ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג שרדמ-תיב סָאד

 ,טָאטש רענעי ןיא ןבעל ןשילהק ןשידיי
 טעטש ערעסערג יד ןיא זיא ךעלנייוועג

 ןופ םישרדמ - יתב ערענעלק ןעוועג
 ןעמענ עכלעזַא טַאהעג ןבָאה לייט עכלעוו

 סָאד" ,'שרדמהיתיב עשירעדיינש סָאד"

 סָאד לייוו ,המודכו י"שרדמה:-תיב עשיבצק

 -ער-בלַאה ַא סלַא טנידעג ךיוא ייז טָאה

 ,בולק רעכעלטפַאשלעזעג-בלַאה רעזעיגיל

 "עג רָאנ טשינ ןבָאה םיללּפתמ יד ואוו

 טכארטַאב ךיוא רָאנ טנרעלעג ןוא טנוװַאד
 םעד טימ ןסערעטניא עשילהק ערעייז

 סָאװ ,'םיאבג" ןָא ןריפ שרדמה:תיב

 סרענוװוַאד יד ךרוד טלייװרעד ןרעוו ןגעלפ

 ,חסּפ דעומה לוח רעדָא תוכוס דעומה לוח

 -תיב ןיא טייקנייר ןיא גנונדרַא יד ןוא
 ."שמש" ןכרוד ןטלאהעג טרעװ שרדמה

 ןשידיסח ןדעי ןופ ףיוה ןיא לוש יד ךיוא

 ןעמאזוצ ןענווַאד םידיסח יד ואוו ,יבר
 ןעמ ןוא ,שרדמה תיב טסייה ,ןיבר ןטימ
 -דמה-תיב סיבר םעד" ךעלנייוועג סע טפור

 "עג ןענעז שרדמה-תיב ןדעי ןיא ,יישד
 סעצילָאּפ רעדָא קנעש ןַארַאפ ךעלנייוו

 העברא ,סמ'במר ,תורמג ,םירפס טימ
 -ווחא-ירפס ךיוא ,םיקסוּפ ,סכורע ןחלש

 -עג ןזיא ליצ םעד וצ .ןענרעל םוצ ,םינ
 עלעיצעּפס ַא שרדמה:תיב םייב ןעו
 -רַאפ טרעוו סָאװ ,י"םירפס ןוקית" הרבח

 ןענרעל עכלעוו ,םירוחב יד ןופ רעטלַאװ |
 "דנ ףיונוצ ןעמענ ייז ;שרדמה תיב ןיא
 ןוא םירפס רַאפרעד ןפיוק ןוא דלעג-תוב
 ,ןסירעצ ןרעוו ייז ןעוו ,ייז ןטכירַאפ

 -ייה ןופ זה סָאדי שדקמה תיב
 ןטסקילײה םעד ןופ ןעמָאנ ,(''םוטקיל
 סָאװ ,םילשורי ןופ זיוה ןוא ץַאלּפ ןשידיי

 ןזעיגילער ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא
 -רעטלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ןבעל ןשידיי
 -רָאפ ןיא טָאג וצ הדובע אוו ןוא םוט
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 "רק ןייז בירקמ ךרוד רקיע רעד ןעמוקעג

 ןעמ טדיישרעטנוא ךעלנייועג .תונב

 "רעטשרע"7 רעד ,םשדקמה:-תיב  ייווצ

 "רעטייוצ;, רעד ןוא (?ןושאר תיב;;

 ןגעוו ןבעג ָאד ןלעװ רימ .(?!ינש תיב")

 רעטשרע רעד --- .רעדנוזאב ייז ןופ ןדעי
 -רעד טרעוו סע יװ טיול ,זיא שדקמה'-תיב

 ךעלטיּפַאק) 'א םיכלמ רפס ןיא טלייצ

 המלש ךרוד ןרָאװעג טיובעג ,('ט -- 'ה

 זיא סָאד ןעוו ,טייצ רעד ןגעוו .ךלמה

 יקולח עסיורג ַא ןַארַאפ זיא ,ןעמוקעגוָאפ

 -ארט רעשידיי רעטלא רעד ןשיווצ תועד

 רדס" רפס ןשיגָאלָאנָארכ ןופ עיציד

 רעד ןוא טייז ןייא ןופ ארמג ןוא !"םלוע

 רעד ןופ גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ

 רעד טָאה םעד ןגעו .טייז רעטייווצ
 ןמד הירזע יבר ןבירשעג ליפ רעטשרע

 רע ןוא י'םיניע רואמ" ןייז ןיא םימודאה
 יב ןעטלַאה ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,טלאה

 טיול ,עיגָאלָאנָארכ רעכעלטפַאשנסיװ רעד
 -תיב עטשרע סָאד זַא ,סיוא טמוק םעד

 םעד ךרעל ןרָאװעג טיובעג זיִא שדקמה

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 1020 רָאי
 שדקמה תיב רעטשרע רעד  .גנונכער
 -רעד רַאפ 886 רָאי ןיא ןרָאװעג בורח זיא
 -דכובנ ךרוד גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 "רעד טמוק סע ,לבב ןופ גינעק םעד ,רצאנ

 -קמה-תיב רעקיזָאד רעד זַא; סיוא רעביר
 ןיא ,רָאי 484 ךרעל ןענַאטשעג זיא שד

 זַא ,טגָאזעג טרעוװ 'ט אמוי ארמג רעד
 410 ןענאטשעג זיא 'יהמלש שדקמ ,, רעד

 ָאזלַא זיא דישרעטנוא רעסיורג ןייק .רָאי

 זיא שדקמה:-תיב רעד .ןַאראפ טשינ ָאד

 טָאה סָאװ ,ףיוה ןסיורג ַא ןופ ןענאטשַאב

 -עג זיא רעכלעוו ןוא ,י'הרזע,, ןסייהעג
 ,טייקיליה רעד טיול ,טלייטעגנייא ןעוו
 רַאפ "םישנ תרזע" לייט יײרד ןיא

 רענעמ רַאפ) ילארשי תרזע" .,(ןעיורפ

 ןיהואו) 'םינחכ תרזע" ןוא (םילארשי
 (ןעמוקנירַא טגעמעג ןבָאה םינהכ רָאנ

 טריפעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,ףיוה ןפיוא
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 רעד ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןרעיוט עכעלטע
 תוכשל ענעדישרַאפ ,חבזומ רענרעפוק

 .רַאפ ערעדנַא ןוא (סעדייבעג עניילק)
 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ענעדיש
 םוצ .םי רענרעּפוק ַא ךיוא יו ,הדובע רעד

 "ופעג ךיז טָאה הרזע ףיוה םעד ןופ ףוס

 ןיא .שדקמה-תיב ןופ עדייבעג יד ןענ
 "עג זיא עדייבעג רעד ןופ טייז-ברעמ רעד

 שדוק" רעד ,רעמיצ רעטסקיליײה רעד ןעוו

 טָאה רעמיצ רעטשרע רעד ,!'םישדקה

 רעד רעטייוצ רעד ,לכיה רעד ןסייהעג
 ןענַאטשעג זיא לכיה ןיא ,םישדקה שדק

 טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,חבזמ ַא ,הרונמ יד

 ףיֹוא ,ןחלש רעד .,תרוטק טרעכיורעג
 -ּפה םחל םעד טגיילעג טָאה ןעמ ןכלעוו
 "עג םינהכ יד ןבָאה טרָאד .(טיורב) םינ
 ןיא ןגעקַאד .קידנעטש ןעמוקניײרַא טנָאק
 ,ןורא רעד ןענופעג ךיז טָאה םישדקה שדק

 טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו

 "היתש ןבא,, ןייטש ןטלַא-רוא ןַא ףיוא

 -ורכ ןעוועג ןענעז ןורא םעד רעביא ןוא

 טָאה ןיהַא טרָאד .דלָאג ןופ ןעלגייפ .םיב
 לודג ןהכ רעד רָאנ ןעמוקניײרַא טגעמעג

 זיא עדייבעג עצנַאג יד ,רוּפיכ םוי ןיא

 עכלעוו וצ ,רענייטש עטקאהעג ןופ ןעוועג
 ןוא ,ןזייא ןייק טצונַאב טשינ טָאה ןעמ

 רעד ,ץלָאה ןופ ןעוועג ןענעז ןריט יד
 "עג זיא עדייבעג רעד ןופ לייט רעטסערג
 ןטייווצ םעד -- .דלָאג טימ טקעדַאב ןעוו

 "יוב וצ ןביױהעגנָא ןעמ טָאה שדקמה"-תיב
 ךלמ שרוכ ןופ שינעביולרעד רעד טימ ןע
 -קירוצ ןענעז ןדיי יד יו ,םעדכָאנ ,סרּפ
 רָאי םעד ךרעל ,לבב תולג ןופ ןעמוקעג
 רע זיא ןעגנורעטש ייר א ךָאנ ןוא ,7

 816 רָאי ןיא ךרעל ןרָאװעג טקידנערַאפ
 ,גננכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ
 ,םעד ךָאנ רָאי 70 טקנוּפ ,טסייה סָאד
 ןרָאװעג בורח זיא ןושאר תיב רעד יװ
 -נאקאב רעד טימ טמיטשעג טָאה סָאװ
 רָאי 70 זַא ,איבנה והימרי ןופ האובנ רעט
 תיב רעד .לבב תולג רעד ןרעיוד טעװ
 םעד סוטיט ךרוד ןרָאװעג בורח זיא ינש

 492 שדקמה תיב

 ךָאנ 68 רָאי ןיא רעריפ-רעטילימ ןשימיור

 ױזַא ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 יד) רָאי 584 ךרעל ןענַאטשעג זיא רע זַא

 420 רָאנ זַא ןָא טיג ט"י אמוי ארמג

 ינש תיב רעד זיא ביױהנָא ןיא .(רָאי
 -עּפש רָאנ ,טיובעג םערָא רעייז ןעוועג

 רעכעלנייוועג רעד רַאפ 40 רָאי ןיא) רעט
 'ףלמה סודרוה םיא טָאה (גנונעכערטייצ

 ןוא טכארּפ סיורג טימ טיובעגרעביא

 ןט2 ןיא ןעגנונעדרָא יד ןגעוו .טייקכייר

 יד ןיא תועידי רימ ןבָאה שדקמה:תיב

 ןגעוו) ''תודימ,, הנשמ רעד ןופ תותכסמ

 "כו תורזע יד ,שדקמה:תיב ןופ יוב םעד

 ןגעװ) "םילקש" ןוא '"'דימת" ,(המוד

 תונברק ,הדובע רעד ,גנוטלַאװרַאפ רעד

 -תיב ןופ רעריפ-טּפױה יד (המודכו

 ןוא לודג-ןהכ רעד ןעוועג ןענעז שדקמה

 ןענעז ייז רעטנוא ןוא ,(ףליהעג) ןגס ןייז

 .רעטלאווראפ-רעטנוא ענעדישראפ ןעוועג

 טָאה שדקמה-תיב םעד ןטלַאהוצסיוא ףיוא

 ןבלַאה ַא ךעלרעי ןבעג טזומעג דיי רעדעי

 ןלאפעגניירא ןענעז סע סָאװ ץוחַא ,לקש

 שדקמה תיב םעד .תובדנ עכייר ךס ַא

 עלַא .םירמוש עלעיצעּפס טיהעג ןבָאה

 "רעד טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה סָאװ

 ןעמוק וצ טעטכילפרַאפ ןעוועג ןענעז ,וצ

 תועובש ,חסּפ ,םיבוט םימי יירד יד ףיוא

 -ײמַא רעבָא ,שדקמה:תיב ןיא תוכוס ןוא

 ,טייו ױזַא ,חסּפ ןעמוק ןעמ טגעלפ ןטס

 ךיוא ןוא םיחסּפ ןיא אתפסות יד יװ זַא

 ןביירשַאב םייב) תוינומדק ןיא סויוואלפ

 ףלייצרעד (ספירגא ךלמ ןופ ןבעל סָאד
 םילשורי ןייק טלָאמעד ןעמוקעג ןענעז
 טינ ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעטרעדנוה ליפ
 -נַא ןופ ךיוא רָאנ לארשי-ץרא ןופ רָאנ
 -קמה:תיב רעד) הרזע יד .רעדנעל ערעד
 ַא ןופ לייט ַא רָאנ ןעוועג זיא (ףיוה-שד
 ןעמ סָאװ ,גרַאב ַא ףיוא ץַאלּפ ןסיורג
 גרַאב,) "תיבה רה" רעד ןפורעגנא טָאה
 ,תיבה רה רעד ייס .(''שדקמה-תיב ןופ
 טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענעז הרזע יד ייס

 זיא ,טגָאז עיצידַארט יד יװ .ןרעיומ טימ
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 ןופ לייט ַא יברעמה לתוכ עקיטנייה יד
 ַא ףיוא .תיבה רעד ןופ טנַאװ-ברעמ רעד

 טרָאטעג טשינ ןבָאה תיבה-רה ןופ לייט

 ןדיי עניירמוא-זעיגילער ןייק ןעמוקניײרַא
 ,ןדיי-טשינ ןייק טשינ ךיוא ןוא ('יםיאמטיו
 שדקמה-תיב סעסודרוה ןיא ןעוועג זיא סע

 שיכירג ףיוא טפירשפיוא עלעיצעּפס ַא

 -טשינ טרעװרַאפ זיא סע זַא ,טגָאז סָאװ
 עקיזָאד יד ;ןעמוקוצניירַא טרָאד ןדיי

 יז ןוא ןענופעג ןעמ טָאה טפירשפיוא

 -יטנַאטסנָאק ןיא םואעזומ ןיא טציא זיא
 ןיא תיבה רה רעד ןזיא טנייה ,לָאּפָאנ

 סע ןוא רענאדעמָאכַאמ ןופ טנעה יד
 -קילייה יד ןופ רענייא םיא ףיוא טייטש

 רעד ,ןעלּפמעט רעשינאדעמָאכַאמ עטס
 -דקה שדק ןופ טרָא ןפיוא) עשָאמ-רַאמָא

 ךָאנ ןענעז ןדיי עזעיגילער-םורפ .,(םיש
 רה ןפיוא ןייגוצנירַא טשינ רהזנ טנייה

 טנייה רימ ןסייה זעיגילער לייוו ,תיבה

 רעווארב ברה טָאה סנטצעל םגה) !יאמט,

 רָאי ןיא ןבעגעגסיורַא םילשורי ןופ

 "תיבה רהל הסינכ" סרטנוק ַא ח"פרת

 -- .(טרָאד ןייגוצניײירַא ןייז וצ ריתמ
 ןופ רעדנואוו ןוא טייקילייײה רעד ןגעוו

 ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא שדקמה-תיב
 -עּפש ןוא םישרדמ ,ארמג ,הנשמ רעד ןיא
 טרעװ שדקמה:תיב רעד .םירפס ערעט
 הנשמ) הריחבה תיב ךיוא ןפורעגנָא
 ם"במר רעד ךיוא ,'ה קרּפ ינש רשעמ
 שדקמה'תיב ןגעוו תוכלה ענייז ןָא טפור
 ,'תיב" םתס ('הריחבה תיב תוכלה,
 -בל;) ןעמענ ערעדנַא ךיוא ןוא ,י"שדקמ,,

 ןיא .(''םימלוע תיב, ,י'לובז תיב,, ,"ןונ
 טכארבעג ןרעו א"מ הכוס הנשמ רעד
 -עּפש טָאה ןעמ סָאװ ,תונקת ענעדישרַאפ
 "שדקמל רכז; סלַא טנעדרַארַאפ רעט
 ןיא .(''שדקמה:תיב ןופ קנעדנָא םוצ ,)
 זַא ,טכַארבעג טרעוו וי,ט לאומש שרדמ
 תיב תלגמ;, עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סע

 ןבעגעג טָאה ןיילא טָאג סָאװ ,"שדקמה
 ןגעוו .ןעיוב וצ שדקמה תיב םעד יוזא יו
 טגָאז סודרוה שדקמ ןופ טייקנייש רעד

 194 טחל תיב

 ,(('ד ארתב אבב ,א"נ הכוס) ארמג יד
 "ייבעג ןייז ןעזעג טשינ טָאה סע רעוו זא

 ראופמ ןינב ןעזעג טשינ טָאה רעד ,עד

 רע טניז ןינב םענייש ַאזַא") ?יוימימ
 שדקמה תיב ןופ קנעדנָא םוצ ,(''טבעל

 לייט רעטיורג ַא ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענעז

 ,"שדקתי ןכבו, ,''הצר") תולפת יד ןופ

 -לעוו ןיא ,(ערעדנַא ןוא !יוניאטח ינּפמו;

 לָאז רע זַא ,טָאג וצ ןטעבעג טרעוו סע עכ
 קירוצ לָאז ןעמ ןוא הלואג יד ןעגנערב
 םעד ןגעװו .שדקמה:תיב סָאד ןעיובפיוא
 יד טביולג 'דיתעל שדקמה תיב,, ןקיזָאד

 ןיא ןבירשאב טרעוו רע זַא ,עיצידארט
 ,םינינע ייר ַא ןגעוו -- .א''מ לאקזחי רפס
 שדקמה-תיב םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ

 יװ רעטרעווכוז ערעדנוזַאב ןיא רימ ןבעג

 -רעמה לתוכ" ,''באב העשת" ."ןברוח.
 "היתש ןבא" ,י'יתונברק,, ,''םינהכ,, ,'"יב

 -קמה תיב" ןשידיי ןגעוו --- .ערעדנַא ןוא

 "-כוז םייב רימ ןבעג ןטּפיגע ןיא יישד
 ,"וינח" טרָאװ

 -שייץרא ןיא טָאטש עטלַא םחל תיב
 טנָאמרעד ,ך'ינת ןופ ןטייצ יד ןופ לאר
 ואוו ,ה"ל תישארב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 טָאה וניבא בקעי זַא ,טלייצרעד טרעוו סע

 תרפא ןופ טייוו טשינ ןעלחר ןעוועג רבוק
 ,?'םחל תיב זיא סָאד") י'םחל תיב איה,
 -יק 8 ייב טנייה ךיז טניפעג טָאטש יד

 "יק ַא ךרעל ןוא ,םילשורי ןופ רעטעמָאל
 רעד ךיז טניפעג םחל תיב ןופ רעטעמָאל
 -ַאב ַא טַאהעג טָאה םחל תיב .לחר רבק
 סלַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא גנוטייד

 טמַאטשעג טָאה סע ןענאוו ןופ טָאטש יד
 םיכלמ עלַא םורַא ױזַא ןוא ךלמה דוד

 ןדנוברַאפ זיא טימרעד ןוא ,הדוהי ןופ
 טנייה -- .'תור" תלגמ ןופ רוּפיס רעד

 ךרוד ןטסײמַא טניואווַאב םחל-תיב זיא

 "יואוונייא 7000 ייב רעבַארַא עכעלטסירק
 "עג" יד) ןכריק ליפ עריא טימ ןוא ,רענ

 טרעװו (עטסערג יד זיא !?יעכריק-סנרוב
 -יה יד ןופ ענייא סלַא טכארטַאב יז
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 -ץרא ןיא רעטרע עכעלטסירק עטסקיל

 -טסירק רעד טיול זיא טרָאד לייוו ,לארשי

 ושי ןרָאװעג ןריובעג עיצידַארט רעכעל

 .ירצונה

 ואוו ,ץַאלּפ ןופ ןעמָאנ ןימלע תיב
 שיאערבעה ףיוא .םיתמ רבוק זיא ןעמ
 "תורבקה תיב" ןסייהעג ץַאלּפ רעד טָאה

 רעד ןיא רעטרע ליפ ןיא ןוא 'ב הימחנ)
 טנָאמרעד טרעוו ''תורבקח תיב" ;(ארמג

 ףיוא ,ט'יי ןירדהנס ןוא ח"נ תוכרב ןיא
 תיב" ןפורעג ץַאלּפ רעד טרעוװ שידיי

 ןופ טרָא סָאד,,} י'םייחה תיב" ,ייתורבקה
 תיב" ,"ןימלע תיב" ,('עקידעבעל יד

 תלהק ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוו) !!םלוע

 רעד .טרָא עטוג סָאד" ךיוא ןוא ,(בייי
 ןענופעג ךיז ןדיי ייב טָאה ןימלע-תיב

 ארתב אבב הנשמ) טָאטש רעד רעטניה
 זיא ןטייצ עטלַא יד ןיא ןוא ('ב קרּפ

 "יוב ןצנַאלפ וצ טרָאד גהנמ רעד ןעוועג

 עטלַא יד ןיא רעמיור יד זַא ױזַא ,רעמ

 -עג ןימלע-תיב ןשידיי םעד ןבָאה ןטייצ

 -ידיי רעד") !!םורָאעדוי סוטרָאה, ןפור

 ןלַאװק ארמג יד ןופ .("ןטרָאג רעש
 ןעז וצ זיא (ערעדנַא ןוא ט"כ הליגמ)

 ןטלַאה וצ בוח רעד ןעוועג זיא סע זַא

 תוכרב ןיא .דובכ ןיא ןימלע-תיב םעד

 ,הברב עלעיצעפס ַא טנָאמרעד טרעוו חיינ
 ןייגניירַא םייב ןכַאמ ףראד ןעמ סָאװ

 -ארמג ערעדנַא ןופ ,ןימלע-תיב ַא ףיוא
 וצ זיא (ז'י הדנ ,ח"י תוכרב) ןלַאװק

 ,ןביולג-סקלָאפ רעד ןעוועג זיא סע זַא ,ןעז

 יד ןעמוק טכַאנייב ןימלע:-תיב ןפיוא זַא
 ןסעומש ייז ןוא םיתמ יד ןופ תומשנ
 ןביולג-סקלָאפ רעקיזָאד רעד .ךיז ןשיוװצ
 ,גָאט ןקיטנייה זיב ךיוא טײרּפשרַאפ זיא
 -סקלָאפ עשידיי ליפ ןַארַאפ ןענעז סע ןוא

 םיתמ ןגעװ ןלייצרעד סָאװ ,סעדנעגעל

 ןבָאה רעייגכרוד סָאװ .םיכירכת ןיא
 -תיב ןפיוא ןרעדנַאװ טכַאנייב טקרעמַאב
 -לַאװרַאפ ןימלע -תיב םעד טימ .ןימלע

 רעדָא הלהק עשידיי יד ךעלנייוועג טעט

 296 רוכב--ןימלע תיב

 -ַאב סָאװ ,אשידק-הרבח עלעיצעּפס יד
 -לע-תיב רעד -- .תמ ןופ הרובק יד טגרָאז

 ייב גנוטיײדַאב עסיורג ַא טָאהעג טָאה ןימ

 ,הלהק רעשידיי ַא ןופ גנוריזינאגרָא רעד
 ןדיי סָאװ ,ןכַאזטּפױה יד ןופ ענייא ןוא

 "ער:סעדנאל רעד ןופ טרעדָאפעג ןבָאה
 זיא בושי סעיינ ַא ןדנירג םייב גנוריג

 -ייא ןַא ןבָאה וצ שינעביולרעד יד ןעוועג
 ןוא י'תובצמ" עז -- .ןימלע-תיב םענעג

 ,"םירבק"

 ,"םיקודצ ., עז םיסותיב

 -ָאיזיווער" ןוא ייאבכוכ רב" עז רתיב
 .םזינ

 -ערבעה ףיוא ,י"רעטסטלע" רעד) רוכב
 "עג טרעװ ג"י תומש שמוח ןיא .(שיא
 -טשרע רעד זַא ,י"רוכב לכ יל שדק" טגָאז

 ןטיול ,טקילײהרַאפ זיא ןוז רענעריובעג

 ןטרָאס ייווצ ןַארַאפ ןענעז ןיד ןשידיי

 טסייה סָאד ,"ומאמ רוכב" ַא :םירוכב

 רעירפ טַאהעג טשינ טָאה רעטומ יד ביוא
 ןוא קיליײה זיא רעכלעזַא ,רעדניק ןייק
 םילקש5 ךרוד ןזיילסיוא םיא ףרַאד ןעמ

 רוכב" ַא ןוא ,('יןבה'ןוידּפ") ןהכ ַא ןופ

 רעטָאפ רעד ביוא ,טסייה סָאד ,י'ויבאמ
 ירעדניק ןייק רעירפ טָאהעג טשינ טָאה
 טמוקַאב (א"כ םירבד) רוכב  ַאזַא ןוא

 -ורי םיקלח ייווצ רעטָאפ ןופ טיוט ןכָאנ

 ןיז ערעדנַא יד תעשב (י''םינש יּפ") הש
 ,השורי םיקלח ענלצנייא וצ רָאנ ןעמענ

 רָאנ טשינ זיא רוכב ןופ טייקילייה יד

 ןיא .תומהב ייב ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ ייב
 רוכב ַא זַא ,טגָאװעג טרעװ חיי רבדמב
 ןוא ןסּפעש ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ

 -ייה זיא (''הרוהט המהב רוכב") רעדניר
 וצ ןבעגעגקעװַא םיא זומ ןעמ ןוא קיל
 ,רוכב ַא קילייה זיא עבלעז סָאד .ןהכ ַא
 לזייא ןַא ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ
 ףרַאד ןעמ ןעמעוו ייב ,(''"רמח רטּפי)
 םיא ןזיילסיוא רעדָא ,ּפָאק םעד ןקַאהּפָא
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 -קעװַא ףױַאד ןעמ סָאװ ,לסּפעש ַא ךרוד

 טייקיליה רעד ןגעו -- .ןהכ םוצ ןבעג

 -יימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז רוכב ןופ

 ןיוש ,רעשרָאפ עטנרעלעג יד ייב ןעגנונ

 תורוכב ןוא ביק םיחבז ארמג רעד ןיא

 זַא ,גנוניימ יד טגָאזעגסױרַא טרעוו 'ד

 -וכב יד ןענעז ןטייצ עטלַא-רָאג יד ןיא |
 סָאװ ,עבלעז סָאד ןעוועג ןדיי ייב םיר

 יד ןעוועג ןענעז ייז .םינהכ יד רעטעּפש
 ןעוועג בירקמ ןבָאה ןוא רעריפ עזעיגילער

 -עג רעטייו זיא ''הרוכב" יד .תונברק

 ,ךַאז עלופטרעוו ןוא עקיליײה ַא ןבילב

 ,רעמכָאנ .רעירפ יו ױזַא טשינ; רעבָא

 -עג רעשידיי רעטלַא רעצנַאג רעד ןיא
 -יטסניא-הרוכב יד יוװ ,ןעז וצ זיא עטכיש
 ,ןרָאװעג טפמעקַאב לעיצעּפס זיא עיצוט
 רעד וניבא םהרבא ןיוש זא ,ןעעז רימ
 רעד ןעוועג זיא ,קלָאפ .ןשידיי ןופ רעטָאפ

 טםירוכב

 . "ארב) חרת רעטָאפ ןייז ייב ןוז רערעגניי

 / ,רוכב רעד טשינ ןוא (חנ הרדס ףוס תיש
  שרוי סלַא טַאהעג טָאה םהרבא .,ךָאנרעד
 -ןי םעד רָאנ ,לאעמשי רוכב םעד טינ
 קחצי ןופ .(א"כ תישארב) קחצי ןוז ןירעג

 ."ןבה ןוידּפ" עז -- . סבקעי ןופ .בקעי רערעגניי ןייז רָאנ ושע
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 ןעז וצ זיא םעלַא םעד ןופ ,(א 'א סיכ
 -םרוד זיא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא זַא
 "ענוצקעװַא ץנעדנעט יד ןרָאװעג טריפעג
 ,טרעוו ןקילָאמַא רעייז םירוכב יד ייב ןעמ

 רעמ טשינ ןענעז ייז זַא ,ןזייוו וצ ידכ

 ייז טָאטשנַא טרָא-טּפיױה סָאד ןוא קילייה

 -רעטעּפש ןיא -- .םינהכ יד ןעמענרַאפ
 טשינ רוכב רעד טמענרַאפ םוטנדיי ןקיד
 -רעד יד ץוחַא גנולעטש רערעדנוזַאב ןייק
 םיניד עשידירוי ןיא עלעוטיר ייווצ עטנָאמ

 ,השורי םיקלח ייווצ ןוא ןבה ןוידּפ ןגעוו

 ךיױוא זיא סע .טמענ רוכב רעד סָאװ

 ימלשורי) גחנמ רעד ןרָאװעג טריפעגנייא
 ןטסַאפ םירוכב זַא (םיחספ אתכסמ ףוס

 יב סנ םעד וצ קנעדנָא סלַא חסּפ ברע

 יד ןופ םירוכב יד ןעוו ,םירצמ תאיצי

 -ידיי יד ןוא ןעמוקעגמוא ןענעז םיירצמ
 -סערג רעד -- .ןבעל ןבילבעג ןענעז עש

 ךיז טניפעג רוכב ןגעוו םיניד לייט רעט
 ַא זיא סָאװ ,תורוכב אתכסמ רעד ןיא
 9 טלַאהטנַא יז ,םישדק רדס ןופ לייט

 םיניד עלַא םורָא ןעמענ עכלעוו ,םיקרּפ
 רוכב ,רומח רטּפ ,הרוהט המהב רוכב ןופ

  ןוז רערעטלע ןייז טינ טנשריעג טָאה

  רוכב רעד ןבואר טשינ רעדיוו זיא רעדניק

  ,יחיו הרדס תישארב) ערעגניי יד ,ףסוי
 ' םימיה ירבד ,בקעי ןופ הכרב רעד ןיא
 : ןיא טרעוו ןיז ייווצ ספסוי ןגעוו .('ה יא
  זַא ,טגָאעג ךעלטייד יחיו הרדס רעד
 -עגפיוא הנווכ ַא טימ טָאה וניבא בקעי

 /ןייז רעביא םירפא ןרעגניי םעד ןביוה
 . -עּפש ךיוא טָאה ױזַא ןוא ,השנמ רעדורב
 . רעד עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רעט

 ; "5 יי ש ֹכ ' ל "

 עקיזָאד יד ןוא ,"שבדו בלח תבז ץראע *  יי יד * . לאהעג םירפא-טבש
 סע ןכלעװ טימ ,השנמ טבש םעד רעב
 תוכלמ ןיא ןפמַאק יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 -עג ךלמה דוד זיא עבלעז סָאד ,לארשי
 סרעטָאפ ןייז ןיא ןוז רעטסגניי רעד ןעוו
 ךלמה המלש ןוא ,(ז"י 'א לאומש) זיוה
 -למ) ןיז ערעגניי ס'דוד ןופ ןעוועג זיא

 ,החמהב רשעמ ןגעוװ ךיוא ןוא השורי ,םדא

 -עה ףיוא ,'טכורפ עטשרע" םירוכ;3  ןוא הדוהי רָאג רָאנ ,רעריפ רעד ןעוועג
 ןוא ג"כ תומש שמוח ןיא ,(שיאערב

 עטשרע יד זַא ,טגָאזעג טרעוו וי'כ םירבד
 ("ךתמדא ירוכב תישאר") טכורפ-דרע
 ןעגנערב טריוװדנאל רעד זומ דלעפ ןופ

 "ןיוה סטָאג" ןיא ('אנט") שיוק ַא ןיא
 ַא ןגָא טרָאד ןוא (''ךיהלא 'ה תיב")

 ראפרעד ,טָאג רַאפ הלפת-קנאד עסיוועג
 ,דנאל טוג ַא ןבעגעג ןדיי יד טָאה רע סָאװ

 ןעמ ףרַאד ,םירוכב ,טכורפ עטשרע
 הוצמ רעד ןגעװ .ןחכ םעד ןבעגקעװַא
 ןטלַאהרעד ןענעז םירוכיב ןעגנערב ןופ
 זיא יז ױזַא יװ ,ןעגנובײרשַאב ןרָאװעג
 עשידיי יד יױזַא יוװ ןוא ןעמוקעגרָאפ

 ןיא ןגעלפ לארשייץרא ןופ ןטריוודנאל
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 -נערב ייז שדקמה:תיב ןט2 ןופ טייצ רעד

 רימ .שדקמה:תיב ןיא םילשורי ןייק ןעג
 ןאליפ ייב גנובײרשַאב ַא םעד ןגעוו ןבָאה

 -ןוהרָאי ןט1 ןיא) עירדנַאסקעלַא ןופ
 אתכסמ ןופ הנשמ רעד ןיא ןוא (טרעד

 יד זַא ,טלייצרעד טרעוו סע ואוז ,םירוכב
 "עגפיונוצ ךיז ןבָאה ןטריוודנאל עשידיי

 ערעייז ןופ טָאטש-טּפיױה רעד ןיא טלמַאז
 -עמה ריע" ןסייהעג טָאה סָאד) רעפרעד

 ןעגנאגעג ןעמ זיא ןעמאזוצ ןוא ('ידמ

 רַאפ .םירוכב יד קידנריפ ,םילשורי ןייק
 -רעה סנעמעוו ,סקָא ןא ןעגנַאגעג זיא יז

 ךלָאג טימ טקעדַאב ןעוועג ןענעז רענ

 סלַא טמיטשַאב ןעועג זיא סקָא רעד)

 ןופ ןיורק ַא ּפָאק ןייז ףיוא ןוא (ןברק
 הנחמ יד טריפעג .ךעלגנעטש-טריבלייא

 -ןאגעג זיא סיוארָאפ ןוא הנוממ ַא טָאה

 -םייפ ןופ קיזומ טימ רעטסעקרָא ןַא ןעג

 ירפרעדניא ןדעי טָאה הנוממ רעד .ךעלפ

 יד טימ ןטריוװדנאל יד טקעוועגפיוא
 תיב לא ןויצ הלענו ומוק" :רעטרעװ

 ןיא ןויצ ןייק ןייגפיוא רימָאל,,) ?'וניהלא
 ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו .('זיוה סטָאג

 ןעמוקעגנגעקטנַא ייז ןענעז םילשורי ןייק
 רעניואוונייא רעמילשורי ענעעזעגנָא יד

 :רעטרעו יד טימ טסירגַאב ייז ןוא

 -ירב ערעזדנוא") !'םולשל םכאוב ,וניחא"
 ,(''ןדירפ ןיא ןעמוקעג טנעז ריא ,רעד

 ,גראב םוצ זיב ןעגנאגעג ייז ןענעז ױזַא
 ףענאטשעג זיא שדקמה תיב סָאד ואוו

 ןעמונעג טריװדנאל רעדעי טָאה טרָאד

 -נאגעגניײרַא זיא ןוא םירוכיב שיוק ןייז
 ןופ ףיוה) הרזע רעד ןיא טימרעד ןעג
 -ַאב ייז ןענעז טרָאד .,(שדקמה:תיב
 -עג טימ םייול יד ךרוד ןרָאװעג טנגעג
 -עגקעװַא ןעמ טָאה םירוכיב יד .גנאז
 טָאה טריוודנאל רעדעי ןוא ןהכ םעד ןבעג
 ,םירוכיב ןופ השרּפ יד טנעיילעגרעביא
 יד) ן'כ םירבד ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ
 ןיא טימרעד ןוא (הלפת-קנַאד עטנָאמרעד
 ,טקידנעעג ןעוועג ןעגנערב-םירוכיב סָאד
 -נערב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ךעלנייוועג --

 50 תיחשת לב--לב

 ןוא תועובש בוט-םוי ןיא םירוכב ןעג
 בוט-םוי רעקיזָאד רעד טסייה רעבירעד

 ןעגנערב ןופ טייצ יד .''םירוכיבה גח"

 םירוכב הנשמ) הכונח זיב ןעוועג זיא
 טרעוו םירוכב הנשמ רעד ןיא ,('א קרּפ
 םוצ) ךלמה ספירגא וליֿפַא זַא ,טלייצרעד
 ןייז ןגארטעג ןיילא טָאה (ינש תיב ףוס
 1926 רָאי םעד טניז --- ,שיוק-םירוכב

 ןיא בושי ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןיא זיא
 עטלַא יד ןרָאװעג טיינַאב לארשי-ץרא
 יד וצ טסַאּפעגוצ טייקכעלרעייפ-םירוכיב

 -כעלרעייפ-טּפיוה יד .ןעמרָאפ-טייצ עיינ
 "ובש ךָאנ ךָאװ רעד ןיא רָאפ טמוק טייק

 סע ןיהואוו ,הפיח טָאטש רעד ןיא תוע

 עשידיי יד ןופ רעדניק-לוש עלַא ןעמוק

 ןעגנערב ןוא לאערזי קמע ןיא סעינָאלָאק

 -ָארּפ עכעלטפַאשטריוודנאל ענעדישרַאפ
 ןעגניז ןוא ,תמיק-ןרק םעד רַאפ ןעטקוד

 סָאד ייז ןשיווצ ,רעדיל עלעיצעּפס ייברעד
 ונשאר ,ונפתכ לע ונלס" דיל-םירוכיב
 "וכיב ונאבה ,ונאב ץראה תוצקמ ,םירוטע

 רָאפ טמוק םרָאפ רערענעלק ַא ןיא .י'יםיר

 -לת ןיא ךיוא טייקכעלרעייפ עבלעז יד

 -כעלרעייפ רעד וצ .םילשורי ןוא ביבא
 ,רעניואוונייא ליפ ךעלנייוועג ןעמוק טייק

 -עּפס זיא בוט-םוי:םירוכיב רעד רעבָא

 ןגעו -- .רעדניק רַאפ טמיטשַאב לעיצ
 יד ןַארַאפ זיא םירוכיב ןופ הוצמ רעד

 רדס ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,םירוכיב אתכסמ

 רעד ףיוא .םיקרּפ ריפ טלַאהטנַא ,םיערז

 ארמג רָאנ ןַארַאפ זיא אתכסמ רעקיזָאד

 .ימלשורי

 ."לעב" עז לב

 -מג ןוא הנשמ רעד ןיא תיחשת לב
 טצונַאב "לב" טרָאװ סָאד טרעװ אר
 ('טשיג") "אל" טאטשנַא טּפָא ץנַאג
 ױזַא ,ןטָאברַאפ ייר ַא ןענעכייצַאב םייב
 "לחי לב" ןטָאברַאפ יד ןַארַאפ ןענעז
 ,(רדנ ַא ףיוא ןייז רבוע טשינ רָאט ןעמ)
 ןיא ןזָאל טשינ רָאט ןעמ) הארי לב"
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 ןעמ) ''רחאת לב" ,(ץמח ןייק חסּפ בוטש

 םייקמ םייב ןעגיטעּפשרַאפ טשינ רָאט

 רָאט ןעמ) "ףיסות לב" ,(רדנ ַא ןייז

 -עג זיא יז יו רעמ הוצמ ַא ןָאט טשינ
 טַאטשנַא תיציצ 5 ןגָארט לשמל .,ןטָאב

 .רָאט תיב-לעב ַא) "ןילת לב" ,(המודכו 4
 סָאד ךיז ייב ןקיטכענ ןזָאלרעביא טשינ

 זומ רָאנ ,רעטעברַא ןייז ןופ טלעג-ןיול

 -שת לב" ,(ןלָאצַאב גָאט ןבלעז ןיא םיא

 ןוא ןברַאדרַאפ טשינ רָאט ןעמ) ''תיח
 ַא ,טרעוו ַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןטכינרַאפ
 "ודכו םישובלמ ,גראווסע ,םיוב-טכורפ

 "ידיי רעד ןיא זיא רעלוּפָאּפ רעייז .(המ
 ןופ טָאברַאפ רעטצעל רעד עיגילער רעש
 -עג ןענעז סע ןכלעוו ןופ ,!תיחשת לב.
 -טפַאשלעזעג ןוא עשיטע ןרָאװעג ןעמונ

 -בד) שמוח ןיא .סערעל עשילַארָאמ-ךעל
 ןעו וליפא זַא ,טגָאזעג טרעוו ('כ םיר

 ,דנאל סאנוש ַא ןגעק המחלמ טריפ ןעמ

 "שת אל) ןקאהּפָא טשינ ךיוא ןעמ רָאט
 "לכאת ונממ יכ" םיוב-טכורפ ןייק (תיח
 ןיא) רעטעּפש .(ןעמ טסע םיא ןופ לייוו)
 ,ב"ל אעיצמ אבב ,א"י הרז הדובע ארמג
 טרעװ (תופסות ןיא רעטרע עדייב ןיא

 עדעי ןברַאדרַאפ ךרוד ךיוא זַא ,ןזיוװעגנָא
 ףיוא רבוע ןעמ זיא ךַאז עכעלצונ ערעדנַא

 ,תיחשת לב

 עלעיציפָא יד ןענעז סָאד סייוו .יולב
 ןָאפ רעשיטסיניצ רעד ןופ ןברַאפ
 -ויצ ןטשרע םעד ףיוא טלעטשעגטסעפ

 (1897 רָאי) לזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינ

 -לעוו ,ןָאספלָאװ דוד ןופ גאלשרָאפ טיול
 ,ןבראפ עקיזָאד יד טגיילעגרָאפ טָאה רעכ
 ןטימ .תילט ןשידיי ןיא ןרירוגיפ ייז לייוו
 ַא ןעועג ךיוא ןענעז סייוו-יולב ןעמָאנ
 ןעגנוקינייארַאפ -טנגוי עשיטסינויצ ייר

 ,דנאלשטייד ןיא

 טולב סָאד טרעװ שמוח ןיא םולב
 ןבעל ןופ רעגערט רעד סלַא טכַארטַאב

 ב"י םירבד שמוח ןיא ןוא ,שטנעמ ןופ

 םילובלב-טולב--סייוו יולב

 יד ןפראוועגרָאפ ןעמ סםָאה
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 "שפנה אוה םדה יכ" טגָאזעג טרעוו

 ןופרעד .('המשנ יד ןיא טולב סָאד")

 טָאה שטנעמ ַא ןטױט סָאװ ,טמַאטש

 'ןסיגרַאפ - טולב" ך"נת ןיא ןסייהעג
 לא" ,תישארב ןיא ''םדאה םד ךפוש")

 בשיו הרדס תישארב ןיא "'םד וכפשת

 טמַאטש ןופרעד .(רעטרע ערעדנַא ןוא

 ןייק ןסע וצ טשינ טָאברַאפ רעד ךיוא

 -עדנַא ןוא זיי ארקיו 'ט תישארב) טולב

 עברַאה יד טמוק טולב ןסע ראפ ןוא ,(ער

 רעדָא היח ַא ןטכעש םייב .תרכ ףָארטש
 טימ ןקעדוצ טולב סָאד ןעמ זומ ףוע ןַא

 יוסיכ" טסייה סָאװ ,שַא רעדָא ביוטש

 ןיא זיא םעד ןגעוו טָאבעג רעד) '"םדה

 טָאה ןברק ַא ןופ טולב סָאד ,(ז"י ארקיו

 רפס ןיא) חבזמ ןפיוא טצירּפשעג ןעמ
 טולב סָאד ןקיטייזַאב וצ ידכ .(ארקיו

 ןסע ןענָאק סע לָאז ןעמ ןוא שיילפ ןופ
 סָאד ןיד א ןרָאװעג טריפעגנייא זיא

 ןיא ץוחַא ןוא ,(''החילמ") ןצלַאז-שיילפ
 -סיוא םעד ןגעוו ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד

 הרוי ךורע ןחלש ןיא םיניד עכעלריפ
 ,החילמ תוכלה ,העד

 -עווש יד ןענעז סָאד םילובלב .טולב
 ןבָאה ןדיי ןופ םיאנוש סָאװ ,םילובלב ער

 םוצ ןצונ ייז זא ,ןדיי ףיוא טרעלקעגסיוא

 -טסירק ןופ טולב חסּפ ףיוא תוצמ ןקַאב
 יד .טיוטעג ןרעו עכלעוו ,רעדניק עכעל

 -עגטסעפ טָאה גנושרָאפ עשירָאטסיה
 לובלב -טולב ןקיזָאד םעד זַא ,טלעטש

 עטשרע
 רעטרעדנוחרָאי עטשרע יד ןיא ןטסירק
 יד ןיא זַא ןצניװארּפ עשימיור יד ןיא
 .טשינ ןופ טולב ייז ןצונ געטיַאכטסַאּפ
 ךס ַא ןעוועג ןענעז ךרודַאד ןוא ,ןטסירק
 זיא ןדיי ןגעק .ןטסירק ףיוא תופידר
 סָאװ) לובלב-טולב רעד ןרָאװעג טקעוװרעד
 ."םד-תלילע,, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה
 -ןוהרָאי ןט12 ןיִא ('ילובלב-רזממ" ךיוא
 רעד ךיז טיצ ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,טרעד
 רעד ךרוד םעדָאפ רעטיור ַא יו םד תלילע
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 ןבָאה טנייפ "דיי .עטכישעג רעשידיי
 ןצעה וצ ידכ ,טצונַאב קידנעטש םיא
 ןבָאה יי ןדיי ןגעק ןסַאמ ערעטסניפ
 יז עכלעוו ןיא .,ןרושָארב ןבעגעגסױורַא

 יו ,םעד ןגעוו תוישעמ טלייצרעד ןבָאה

 -רעד ןוא ,רעדניק עכעלטסירק ןטיוט ןדיי

 -עג יד ןֹופ רעדליב טשרמולכ ןזיוועג ייב
 רעטנזױט רעטרעדנוה .רעדניק עטיוט
 טױט:רעריטרַאמ םעד ןטילעג ןבָאה ןדיי

 רעייז ;לובלב-טולב ןקיזָאד םעד בילוצ

 ןדי ףיוא תוטיחש ןוא ןעמארגָאּפ ליפ
 טשינ ןוא ,ןעמוקעגרָאפ םעד בילוצ ןענעז

 -טסירק עטמירַאב סָאװ ,ףיורעד קידנקוק
 ןגינעק ,ןטסּפױּפ רַאגָאז ,עטנרעלעג עכעל

 לובלב-טולב רעד זא ,ןזיוועגפיוא ןבָאה
 -לַאפ עקיטכערטרעדינ ַא זיא ןדיי ןגעק

 ןיא רַאגָאז ךָאד ןרעוװ ,גנוקידלושַאב עש

 "ןדיי ךרוד טקעװרעד טייצ רעיינ רעד

 םעד ןצייר וצ ידכ ,םילובלב-טולב טנייפ
 -ַאב יד .,ןדיי ןגעק ןומה ןשידיי-טשינ

 ָשז ןדיי ןגעק םילובלב-טולב עטסטנַאק

 ןעכנימ ,1226 רָאי אדלופ :עדנגלָאפ ןענ

 -ער ,1221 ןעגנילרעביא ,1205 גַארּפ ,5
 ינריט ,1415 טנעירט ,1474 גרובסנעג
 -אסיט ,1840 קשמד ,1829 גניסעּפ ,4

 סנטצעל ןוא 1891 ופראק ,1882 ראלסע

 -נַאקַאב רעד גירק-טלעוו ןטשרע םעד רַאפ
 ,1913 רָאי ,וועיק ןיא סעצָארּפ-סילייב רעט

 ךרוד ןרָאװעג טריזינעצסניא זיא סָאװ
 ןגעק גנוריגער רעשירַאצ רעשיסור רעד
 -שג ןבָאה לָאז'רע זַא .סילייב לדנעמ דיי
 -גישטשוי לגניא ןכעלטסירק םעד טיוט
 תוצמ ףיוא טולב ןייז ןצונַאב וצ יקס
 -לושַאב רעד זיא סעצארּפ ןקיזָאד ןיא)
 יד .(ןרָאװעג טײרפַאב ,סילייב ,רעטקיד
 רעניילק ַא רָאנ ןענעז עטנכערעגסיוא
 "עוו ,ןדיי ןגעק םילובלב-טולב יד ןופ לייט
 -רעדנוה ליפ יד ןיא טכיירג לָאצ סנעמ
 ליפ זיא לובלב-טולב םעד רעביא -- .רעט
 -ידיי רעד ןיא ץוחַא ;ןרָאװעג ןבירשעג
 -ישרעד ןענעז ,ץערג ןופ עטכישעג רעש
 ןגעו קרעװ עלעיצעּפס ליפ רעייז ןענ

 504 םעלב--רדנ ילב

 ןיא ;שטייד ןיא ןטסײמַא לובלב םעד
 -ניוועל רעב קחצי ןַארַאפ זיא שיאערבעה
 ןענעז שטייד ףיוא ;"'םימד ספא" סנָאז

 רעד" סנָאסלאווכ קרעװו עטסנַאקַאב יד

 סעשטילעד ןוא "עבױלגרעבַא - טולב

 םעד ןיא ;?'רענגיל-טולב יד טַאמכַאש"

 רעד ןיא סעצָארּפ-לובלב-טולב ןטסערג

 ןענעז ,סעצָארּפ-סילייב ,טייצ רערעיינ
 ,םיחוכיו ליפ ןעמוקעגרָאפ

 סָאװ קורדסיוא ,(רדנ ַא ןָא רדנ ילב
 יז ןעוו ןדיא עמורפ ךרוד טצונַאב טרעוו
 ןיא ךאז ַא ןָאט ןלעװ ייז זַא ,ןגָאז ןליוו
 ןסייה טשינ לָאז סע ידכ ;טפנוקוצ רעד
 סָאד וצ ייז ןבעג ,רדנ ַא ןָאטעג יו ייז ייב
 ."ךדנ ילב" טרָאװ

 ףיױא י'שר ןופ שוריּפ ןיא ז"עלב
 "רַאפ רימ ןעניפעג ארמג ןוא ך"נת
 ,שיזױצנַארפ-טלַא ףיוא רעטרעוװ טשטייט
 סע טפור י"שר ןוא שטיײד:-טלַא רעדָא

 טמענ סע זַא ןעניימ לייט .ייז'עלב" ךיוא
 ,(ד"יק םילהת) ייזעול םע" טרָאװ ןופ ךיז

 טניימ סָאד זַא ,טרָאד טשטייט י'שר ןוא
 טימ .ךארּפש רערעדנַא ןַא ןופ קלָאפ ַא
 ךיז ןבָאה י'שר ןופ רעטרעוו-ז"עלב יד

 רעשרָאפ-ןכארּפש עטנרעלעג ליפ טצונַאב
 ןופ רעטרעװו ךס ַא ןלעטשוצטסעפ ידכ
 ,ךארּפש רעשיזיױצנַארפ-טלַא רעד

 רבדמב שמוח ןיא רועב ןב סעלב
 ןב םעלב זַא טלייצרעד טרעוװו קלב 'הרדס

 טרָאס ַא ןעוועג זיא ,דיי ןייק טשינ ,רועב
 טָאה רע ,רעשטנעב ןוא רעטלעש ,איבנ
 ןופ ךלמ רעד קלב .רותּפ ןיא טניואוועג
 יד ןטלעש וצ ןפורעג םיא טָאה באומ

 ,טגָאזעגנָא םיא טָאה טָאג רעבָא ,ןדיי
 טָאה רע ןוא ,ןשטנעב ןדיי יד לָאז רע זַא
 -רעד ךיוא טרעװ טרָאד .שטנעבעג ייז
 טָאה לזייא סמעלב יװ ,רוּפיס רעד טלייצ
 הרדס שמוח ןיא .,ןעמעלב וצ טדערעג
 ןבָאה ןדיי יד זַא ,טלייצרעד טרעוו תוטמ
 ןוא הנשמ רעד ןיא -- .טיוטעג ןעמעלב
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 -- .עשר ןפורעגנָא םעלב טרעוו ארמג

 -טשינ ןופ איבנ רעקיצנייא רעד זיא סָאד
 .ךיינת ןיא טנָאמרעד טרעוו סָאװ ,ןדיי

 "עג ,באומ ןיא גינעק רוּפצ ןב קלב
 זַא ,קלב הרדס רבדמב שמוח ןיא טכארב

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי יד ןעוו
 ידכ םעלב ךָאנ טקישעג רע טָאה ,רבדמ

 -ָאט קידנבָאה ארומ ,ןטלעש וצ ןדיי יד
 ןגעק ןטלַאה המחלמ ןדיי יד ןלעװ רעמ

 ,םיא

 ןיא גינעק רעטצעל רעד רצאשלב
 סע סָאװ ,'ה לאינד ןיא טנָאמרעד ,לבב
 -ַאמ טָאה רצַאשלב .זַא ,טלייצרעד טרעוו

 -גירט'ןייו םוצ טצונעג הדועס ַא קידנכ
 ;שדקמה תיב ןופ םילכ עקיליײה יד ןעק

 ןזיוַאב ךיז טָאה הדועס רעד ןטימניא

 טָאה סָאװ ,טנַאה ַא טנַאװ רעד ףיוא

 אנמ אנמ" רעטרעו יד ןבירשעגפיוא

 -סיוא טָאה לאינד עכלעוו ,"ןיסרפו לקת
 טעװ הכולמ סרצאשלב זַא ,טשטייטעג

 טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .ןרעו ןטינשעצ

 ןוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד רצאשלב זיא

 -רעּפ ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא לבב

 רצאשלב ןופ רוּפיס-ךיינת רעד --- .עיס
 ייר ַא ךרוד ןרָאװעג טריזיטַאמַארד זיא
 .ערעדנַא ןוא ענייה יו ,רעלעטשטפירש

 ;שמוח ןופ רפס עטרעפ סָאד רבדרמֿב
 רעד סָאװ ,ןופרעד טמַאטש ןעמָאנ רעד

 יד טימ ןָא ךיז טביוה קוסּפ רעטשרע
 רבדמב השמ לא 'ה רבדיש רעטרעוװו

 סע ןבָאה םישרפמ עקילָאמַא לייט ;''יניס

 הנשמ רעד ןיא ;'רבדיו" ךיוא ןפורעג
 "וקפה שמוח" ,סע טסייה יז קרּפ אמוי

 ןיא לייו ,(?"ןלייצ" ,''דקפ" ןופ) '!םיד

 ןופ גנוליצ יד טכארבעג טרעװ םיא

 -ָאריײא יד ןיא ;רבדמ רעד ןיא ןדיי יד
 ןטימ סע ןעמ טפור ןכַארּפש עשיאעּפ
 ןיא ףלָאצ ,"ירעמונ" ןעמָאנ ןשינײטַאל
 ,םירופס ייד ַא ןַארַאפ ןענעז רפס ןקיזָאד

 506 הריתב ןב --קלב

 ןופ הקולחמ יד ,םילגרמ יד ןופ השעמ יד
 ןופ תומחלמ יד ,םעלב השעמ יד ,חרוק

 יד ךיוא יו ,םירמ השעמ ,גוע ןוא ןוחיס

 ,לארשי-ץרא ןופ ןצינערג עשיפארגָאעג

 םיניד יד ךיוא ןַארַאפ טרָאד ןענעז סע

 ירֵע ,האמוט ,הטוס ,תיציצ .תוריזנ ןופ
 ."שמוח" עז -- .ערעדנַא ןוא טלקמ

 ,י"שרדמ" עז הבר רבדמגב

 ןעמ טדניצ סָאװ טימ) ןיקילדמ המב
 ,תבש הנשמ רעד ןופ קרּפ רעטייווצ ,(ןָא
 םייב סטכַאנ-וציגָאטײרפ טגָאזעג טרעוו

 ןופ גהנמ רעטלַא ןַא זיא סָאד ,ןענוװַאד

 רעט8) לבב ןיא םינואג יד ןופ ןטייצ יד

 ןיא טכַארבעג טרעװ ןוא ,(טרעדנוהרָאי
 .ןואג םרמע בר ןופ רודיס

 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ןַארַאפ (ןוז ןב
 טרָאװ ןטימ ןָא ךיז ןביוה ןעמָאנ סנעמעוו

 יייז ןופ לייט רָאנ ןבעג ןלעװ רימ ,יןב"

 םהרבא ןופ םינָאדװעס9ּפ) רודניבא ןּב
 -עג 1866 ןריובעג ,(שטיוואקלאש בייל
 -ייצרעד ייר ַא ןבירשעג ;1921 ןברָאטש
 ןייז .שיאערבעה ןיא םירמאמ ןוא ןעגנול

 "יאערבעה ןייז ןיא טיײטשַאב גנוטיידאב
 טעדנירגעג ;טייקיטעט - סגַאלרַאפ רעש

 ןבעגעגסױרַא ,"הישות" .,!!ףסאיחא

 עשיאערבעה עטסדנטיידַאב יד ןופ קרעוו
 ןטפירש-טייצ ךיוא ןוא רעלעטשטפירש

 .שידיי ןוא שיאערבעה ףיוא

 ."השמ ןב ןרהאי עז רֶׂשֲא ןב

 החּפשמ ;'הריתב ינב" הריתב ןּב
 רעד ןופ ךָאנ ךיז טיצ עכלעוו ,םיאנת ןופ
 ,טלָאמעד ןענעז ייז ;ןקזה ללה ןופ טייצ

 ןעוװעג ,ינש תיב ןברוח ןרַאפ רָאא 0

 רעייז ןטערטעגּפָא ןבָאה ייז רָאנ ,םיאישנ

 -מול סיורג ןייז קידנעעז ,ללה וצ תואישנ

 .(ו"ס םיחסּפ .ה"פ אעיצמ אבב) תוד

 ייד ַא טמָאטשעג ןבָאה עילימַאפ רעד ןופ
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 יבר ,הריתב ןב עשוהי יבר יװ םיאנת

 ;הריתב ןב ןנחוי יבר ,הריתב ןב הדוהי
 -עּפש ךס ַא טבעלעג ןבָאה ייז ןופ לייט

 טבעלעג ןבָאה ייז ןופ עכעלטע ןוא רעט

 , ,לבב ןיא

 רעשיטסינויצ (ןירג) רֹוד ,ןוירונ ןב
 ןיא 1886 ןריובעג ;רעריפ רעטעברַא

 ;לארשי:ץרא ןיא 1906 טניז ןופ ;ןליױּפ

 -ויצ ןגעו םירמַאמ ליפ טכעלטנפערַאפ

 יבצ ןב טימ ןעמאזוצ טסַאפרַאפ ;:םזינ

 ךילגטימ ;(שידיי ןיא יילארשי-ץרא"
 ;ןצנַאטסניא עשיטסינויצ עטסכעה יד ןופ
 רעטסינימ רעימערּפ חיישת רייא 'ה טניז
 ."לארשי תנידמ" ןופ

 ."ףופיסוי, עז ,ןֹוירנ ןב

 ."חישמ" עז דוד ןב

 ;(1812--1764) בייל הדוהי ,באז ןב
 טימ טנַאקַאב :םיליכשמ עטשרע יד ןופ
 ןושל דומלת" קודקד ףיוא רפס ןייז

 לא אובמ, :'םישרשה רצוא" :;'ירבע

 -ומא, םעד ןבעגעגסיורַא ;'שדוק יארקמ

 -ייא טימ ןואג הידעס בר ןופ י'תועדו תונ
 םעד טצעזרעביא ;ןעגנוקרעמַאב ענעג
 ;שטייד ןוא שיאערבעה ףיוא 'יאריס ןב,
 ,"םיפסאמ" יד ןיא םירמאמ ןבירשעג

 ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא ,אֵנת ,אֹמוז ןב
 :;עשוהי יבר ןופ דימלת ;ןועמש ןסייהעג

 הגיגח אתפסות יד טלייצרעד םיא ןגעוו

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע זַא ,ב"פ

 ,םיאנת 4) "סדרפל וסנכנש העברא"
 ;(סדרּפ ןיא ןעגנאגעגניירַא ןענעז עכלעוו

 -על רעשיפָאזָאליפ טנרעלעג טסייה סָאד

 ךרודַאד זיא רע ,''עגפנו ץיצה" ןוא ,ער
 ז"נ תוכרב ןיא .ןערָאװעג טרעדורעצ

 "יורג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאזעג טרעוו
 רע טרעװ ט"מ הטוס ןיא .םכח רעס
 ןט4 ןיא .ןשרד ןסיורג ַא רָאפ ןטלַאהעג
 -ַאב יד רע טגָאז תובא יקרּפ ןופ קרּפ
 לכמ דמולה ?םכח והזיא" :ןכאז 4 עטנַאק
 ורצי תא שבוכה ?רובג ותזיא ןסדא

 508 עובש אבלכ ןב--ןוירוג ןב

 -ןכמ והזיא ;וקלחב חמשה ?רישע והזיא
 ַא זיא רע תוירבה תא דבכמה ?דב

 רעוו ;םענייא ןדעי ןופ טנרעל סָאװ ?םכח
 -ַאב טסבלעז ךיז ןָאק סָאװ ?רובג ַא זיא
 זיא סָאװ ?רשוע ןַא זיא רעוו ;ןשרעה

 רעװ !:טָאה רע סָאװ םעד טימ ןדירפוצ
 .(ערעדנַא דבכמ זיא רעכלעוו ?טרעעג זיא

 ;(1922 -- 1858) רזעילא הדוהי ןב
 ןופ רעבעלפיוא ;ןַאמלרעּפ רעירפ ןסייהעג

 רעטשרע רעד ;ךארּפש רעשיאערבעה רעד
 -עה ןדער וצ םילשורי ןיא טריפעגנייא
 -ייֵצ יד םילשורי ןיא טריגאדער ;שיאערב

 {'םויח ראד" ,''הפקשה" ,''יבצה" ןעגנוט

 -יר ַא ,'תירבעה ןושלה ןולמ" ןופ רבחמ
 -ץערבעה רעד ןופ קרעוװ שינָאקיסקעל קיז
 ַעלַא םורַא טמענ סָאװ ,ךַארּפש רעשיא

 זיב ך"נת ןופ ןעגנופַאש עשיאערבעה

 "עז ןעמָאנ ןייז ףיוא .טייצ רעטצעל רעד

 ,ביבא-לת ,םילשורי ןיא ןסַאג ןַארַאפ ןענ

 -- 1800 קיוייא קחצי ,בקעי ןב
 "-אילביב עטסנדטיידַאב יד ןופ 3

 רעד זיא קרעװ טמירַאב ןייז ;ןפארג

 -עג טקורדעג זיא סָאװ ,!םירפסה רצוא"
 ןוא ,1866---18623 טיוט ןייז ךָאנ ןרָאװ

 ןוא םירפס טנזיוט 17 רעביא םורַא טמענ
 ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה רע ;די"יבתכ
 רעסיוועג ַא ןיא 'םילודגה םש" סיאלוזַא

 .טנפערַאפ ךיוא טָאה רע ;גנוטעברַאאב
 ךױא :רעדיל שיאערבעה ןיא טכעל

 טימ י'תובבלה תובוח,, םעד ןבעגעגסױרַא
 םעד ךיוא יװ ,שוריּפ ַא ןוא המדקה ַא
 ."םיניע רואמ"

 ."אבכוכ רב" עז אבזוכ ןב

 ןיא ןַאמ רעכייר עֹובׂש אבלכ ןב
 תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי
 טָאה רע זַא ז"נ ןיטג ןיא טנָאמרעד ;ינש
 ןיא גנורעקלעפַאב יד ןזייּפש ןפלָאהעג

 -ַָאנ ןייז ;גנורעגַאלַאב רעד ןופ טייצ רעד
 הדגא יד יװ ,ןעמוקַאב רע טָאה ןעמ
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 ןעגנאגעגנײרַא זיא סע רעוו לייוו ,טגָאז

 זיא ,(בלכ) טנוה ַא יו קירעגנוה םיא וצ

 ןיא טל ;עבש) טָאז ןעגנאגעגסיורַא
 -כָאט ןייז טימ טַאהעג הנותח טָאה רוּפיס

 "ורי ןיא ;אביקע יבר אנת רעד לחר רעט
 .םירבק ןופ הרעמ ַא ןַארַאפ זיא םילש

 אבלכ ןב ןופ הרעמ יד" טפור ןעמ עכלעוו

 ."עשובש

 -שייץרא ןיא הבישי שאר ריאמ ןב
 ןבָאה לָאז רע ;:טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא לאר
 הקולחמ עסיורג ַא טריפעג ;ןרהא ןסייהעג

 -גטלַאה .לבב ןיא ןואג הידעס בר ןגעק

 ןופ חול םעד ןרעדנע ףרַאד ןעמ זַא קיד
 -גארפ ;:ד"ג-ב"פרת םיפלא 'ד ןרָאי יד

 -חמ רעקיזָאד רעד ןגעוו ווירב ןופ ןטנעמ
 הזינג רעד ןיא ןענופעג ןעמ טָאה הקול

 "עג טעברַאַאב ןענעז ייז ןוא ,םירצמ ןיא
 ןיא ןייטשנרָאב לאיחי םייח ךרוד ןרָאװ

 ""ריאמ-ןבו ןואג הידעס בר תקולחמ ,, ןייז

 ,(1904 עשראוו)

 טרעוו ארמג ןיא רעטרע ךס ַא ןיא חנ ןב
 -טינ" ַא טנכײצַאב חנ ןב ןעמָאנ ןטימ

 !'חנ" ןופ ּפָא טמַאטש רע לייוו ,'דיי
 ןב ַא זיא עיגילער רעשידיי רעד טיול

 ןוא םיניד עלַא ןטלאהוצּפָא ביוחמ טינ חנ

 ביוחמ רעבָא זיא רע ;םוטנדיי ןופ תווצמ

 עכלעוו ,תווצמ 7 עדנגלָאפ ןטלַאהוצּפָא
 -יד (1 :'חנ ינב לש תווצמ עבש" ןסייה

 ןריפ טינ ןוא ןצעזעג ןבָאה סָאד ,םינ
 ףצעזעג ןָא ,רקפה ןופ ןבעל ַא םתס
 ןטלעש טינ, טסייה סָאד ,םשה תכרב (2
 טינ טסייה סָאד ,הרז הדובע (2 ;'טָאג
 תכיפש (4 :;רעטעגּפָא ענייק וצ ןעניד
 יולג (53 !ןשטנעמ ןייק ןדרָאמ טינ ,םימד

 טינ ,לזג (6 :ןייז הנזמ טינ .,תוירע

 ןדײנשּפָא טינ ,יהה ןמ רבא (7 ;ןענעלזג

 .ןסע ןוא המהב רעקידעבעל א ןופ שיילפ

 יד ןרעו ו"נ ןירדחנס ארמג רעד ןיא
 -עגמורַא רעטיירב 'יתווצמ עבש.;. עקיזָאד
 יז זָא ,ןזיוװעגנָא טרעו סע ןוא ,טדער

 510 אריס ןב --ריאמ ןב

 ןיא 'ד תישארב שמוח ןיא ןַארַאפ ןענעז

 ."םדאה לע םיהלא 'ה וציו" קוסּפ

 -ץרא ןיא טבעלעג) הֶׂשֹמ ילתפנ ןב
 יד ןיא ,הירבט ןיא ךעלניישראוו ,לארשי

 ילעב עטשרע יד ןופ ;(940 -- 890 ןרָאי

 וצ ןפלָאהעגטימ ןבָאה עכלעוו ,הרוסמ

 ;דוקינ ןשיאערבעה ןופ גנולקיװטנַא רעד
 -עג ןענעז רשא ןב ןרהא ןוא םיא ןשיווצ
 דוקינ ןגעוו ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ ןעוו

 זיא רע :ך"נת ןיא רעטרעוו ייר ַא ןופ

 טימ ך"ינת ַא ןבירשעג ןוא רפוס ַא ןעוועג

 "רַאפ זיא די בתכ רעד :םימעט ןוא דוקינ
 .ןעגנאגעג ןריול

 רעדיוװ רעכלעװ ןוז הרומו ררוס ןב
 -בד שמוח ןיא .ןרעטלע ענייז טקינעּפש

 -נערטש רעד טכארבעג טרעו א"כ םיר
 ןכרָאה טשינ ליוװ ןוז ַא ביוא זַא ,ןיד רעג

 ןוא שיילפ ךס ַא טסע ןוא ,ןרעטלע ענייז
 ןרעטלע יד םיא ןענָאק ,ןייו טקנירט

 -רוארַאפ ןעמ ןוא ,טכירעג ןרַאפ ןעגנערב

 .ןענייטשרַאפ ךרוד טיוט םוצ םיא טלייט

 ןרעו 'ח קרּפ ןירדהנס הנשמ רעד ןיא
 סָאװ .,ןעגנוצינערגַאב ליפ רעייז טכארבעג
 ןגנערטש םעד ןריפוצכרוד רעווש ןכַאמ
 -גס) יאחוי ןב ןועמש יבר אנת רעד .ןיד

 הרומו ררוס ןב" זַא טגָאז (א""ע ןירדה

 -ןייק טָאה ןעמ זַא ,'ארבנ אלו היה אל

 ררוס ןב ַא טלייטרוארַאפ טשינ לָאמ

 ,טיוט םוצ הרומו

 רעשידי רעטלַא עֹוׁשי ,אריס ןב
 ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ןטייצ יד ןיא םכח
 זיא סע .עכָאּפע םיאנמשח רעד ראפ

 רעשיכירג רעד ןיא םיא ןופ ןבילבעג
 ןופ רעטרעװ עגולק טימ רפס ַא ךארּפש

 ןטױל ,לארָאמ ןיא גנורַאפרעד-סנבעל
 ןעוו יונעג --- .""ילשמ" רפס ןופ רעגייטש
 טסעפ רעווש זיא טבעלעג טָאה אריס ןב

 רפס ןייז ןיא טנָאמרעד רע .ןעלעטשוצ

 רעכלעוו ,וינוח ןב ןועמש לודג ןהכ םעד
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 רַאפ 199----226 ןרָאי יד ןיא טבעלעג טָאה
 סָאד .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא אריס ןב רפס

 סאריס ןב ןוא ,שיאערבעה ןיא לַאניגירָא
 -יא סע טָאה עירדנַאסקעלַא ןיא לקינייא
 -גרעלעג רעד -- .שיכירג ןיא טצעזרעב
 -עג 1896 רָאי ןיא טָאה רעטכעש רעט

 ףיוא םירצמ ןיא הזינג רעד ןיא ןענופ
 ןב ןופ ןטנעמגַארפ ענעבירשעג טעמראּפ

 ןגעוו זיא סע ןוא ,שיאערבעה ףיוא אריס

 תועד יקולח עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ םעד

 רעד זיא סָאד וצ ,עטנועלעג יד ןשיװצ

 ןיא סע רעדָא ,לַאניגירָא רעשיאערבעה

 ,ןשיכירג ןופ גנוצעזרעביא עטלַא ןא ךיוא

 טָאה לגס יבצ השמ רעטנרעלעג רעד

 -ערבעה םענענופעג םעד ןבעגעגסיױרַא
 טימ ד"צרת םילשורי ןיא טסקעט ןשיא
 ןרעו ארמג רעד ןיא -- .גנוטיילנייא ןַא

 אריס ןב רפס ןופ רעטרעוו ליפ טכארבעג

 ךס ַא ןוא 'ק ןירדהנס ,ג"י הגיגח)

 ןַארַאפ זיא סע עכלעוו ןשיוװצ ,(ערעדנַא
 -- שורדת לא ךממ לודגב" טרָאװ סָאד

 טשינ שרָאפ) "תורתסנב קסע ךל ןיא

 ,ריד רַאפ רעכעה זיא סָאװ ךַאז ַא ןיא

 עמייהעג טיט ןָאט וצ טשינ בָאה ןוא
 רעד ןופ רעטרעוו-אריס-ןב לייט .(ןכַאז

 "ירג םעד ןיא ךיוא ןַארַאפ ןענעז ארמג
 זיא רעטלַאלטימ ןיא -- .טסקעט ןשיכ

 -יס ןבד אתיב אפלַא" ןַא ןעגנַאגעגמורַא

 ןיא -- .שיעמַארַא ףיוא ןבירשעג ,ייאר
 ַא ןעועג זיא םיאנת יד ןופ טייצ רעד

 ,רפס ןקיזָאד םוצ טפאשרענגעק עסיוועג

 -גס ימלשורי) אביקע יבר אנת רעד ןוא
 טנעייל סע רעוו זַא טגָאז (קלח קרּפ ןירדה

 םלוע קלח ןייק טשינ טָאה אריס ןב םעד
 .םינימ ןופ רפס ַא זיא סָאד לייוו .אבה
 "נס ןיא ףסוי יבר ארומא רעד ןגעקַאד
 ןופ רעטרעוו עטוג יד זַא ,טגָאז 'ק ןירדה
 ילימ") ןרידוטש ָאי ןעמ געמ אריס ןב

 רעד .('והל ןנישרד היב תיאד אתיילעמ
 ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא אריס ןב

 512 יבצ ןב --"אזע ןב

 -עדנַא ןשיווצ שיאערבעה ףיוא .,ןכַארּפש
 ןייז ןיא לעקנערפ ,באז ןב ךרוד ךיוא ער

 ןיא ךיוא סנטצעל .""םינורחא םיבותכ"
 ןב ןגעוו --- ."םינוצחה םירפסה" סאנהכ

 רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז אריס

 ןופ גנוטיילנייא יד :עטנרעלעג ליפ ךרוד
 עבאגסיוא רעטנָאמרעד ןייז ןיא לגס

 ןעגנוניימ יד ןופ ליפ טגנערב

 ןופ דימלת .אנת ןועמש ,יאֹוע ןב
 -עג טשינ {אביקע יבר ןוא עשוהי יבר
 טרעטשעג טשינ ידכ ןבָאה הנותח טלָאװ

 "עג ;(ג"ס תומבי) ןענרעל ןיא ןרעוו וצ

 -נײרַא ןענעז סָאװ םיאנת 47 יד ןופ ןעוו
 ךיז ,טסייה סָאד ,סדרפ ןיא ןעגנאגעג
 -יפָאזָאליפ רעסיוועג ַא טימ ןעמונרַאפ
 ב"פ הגיגח אתפסות יד ןוא ,ערעל רעש

 טָאה רע) "תמו ץיצה" םיא ףףיוא טגָאז

 -עג זיא ןוא ערעל רעד ןיא ןבעגעג"-קוק ַא

 "עג רע טרעװ זינ תוכרב ןיא .(ןברָאטש

 םעד טיול .דיסח ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאה

 ןעמוקעגמוא רע זיא 'ט םילהת טוקלי

 -גוניימ לייט טיול ןוא ,םשה שודיק ףיוא
 -למ יגורה הרשע" יד וצ רע טרעהעג ןעג
 טגָאז יעיבר קרּפ תובא יקרּפ ןיא ,!'תוכ

 "הרבע הרבע רכשו הוצמ הוצמ רכש" רע
 .הוצמ יד זיא הוצמ ַא רַאפ גנונױלַאב יד)
 'הרבע ןַא רַאפ גנופָארטשַאב יד ןוא ,ןיילַא

 רע טנרעל טרָאד ,ןיילַא הרבע יד זיא

 טינ טסלָאז) ייםדא לכל זב יהת לא" ךיוא
 ,(שטנעמ ןייק ןצעשגנירג

 -עברַא רעשיטסיניצ קחצי יבצ ןב
 טנעדיזערּפ טייצ עסיוועג ַא ,רעריפ-רעט
 רעשרָאפ ;לארשי-ץרא ןיא ימואל דעו ןופ
 -ארגָאעג ןוא עטכישעג-לארשייץרא ןופ

 -ץרא ןייק ןעמוקעג ;1884 ןריובעג ;עיפ
 שידיי ףיוא ןעוועג רבחמ ;1906 לארשי
 ןגעו ךוב ַא (ןוירוג ןב טימ ןעמאזוצ)
 -ערבעה ןיא ןבעגעגסױרַא ;לארשייץרא
 "םינורמושה רפס" ,"בושי ראש" שיא
 .ערעדנַא ןוא
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 (1922 -- 1800 ההחמׂש ןויצ ןב
 -ערבעה ,ןַאמטוג רעטלַא ןופ םינָאדוװעסּפ

 ןופ רָאטקאדער ,רעלעטשטפירש רעשיא

 -בָאפ ?'רמועה" ,י'חרזאה, ,'תדלומ"
 -רעביא ,ןעגנולייצרעד ליפ טכעלטנפע

 "רעה" ,רעליש ןופ יילעט םלעהליוו" טצעז

 ןברָאטשעג :עטעג ןופ ?אעטָארָאד ןוא ןַאמ
 ,ביבא-לת ןיא

 ןיא די רעכייר תסכה תיציצ ןב
 תיב ןברוח ןופ טיוצ רעד ןיא םילשורי
 ןיטינ ארמג יד יװ ,ןפלָאהעג טָאה רע ;ינש

 -טָאטש יד ןטלַאהוצסיוא ,טלייצרעד זיינ

 ךרוד גנורעגַאלַאב רעד תעב רעניואוונייא

 ,רעמיור

 -שייץרא ןיא עטקעס עשידיי םיאנב
 ןיא ;הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא לאר
 זַא ,ייז ןגעוו טגָאזעג טרעוו דיייק תבש
 יז לייו ,''םיאנב" ייז ןסייה רעבירעד
 ןוא ,"טלעוו יד ןעיוב,, ןיא קסוע ןענעז

 ֹזַא ןוא ,םימכח ידימלת יד ןענעז סָאד

 ןייק ןבָאה וצ טשינ גנוטכַא ןעבעג ייז
 עטנרעלעג לייט :רעדיילק יד ףיוא קעלפ

 גײװצּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעניימ
 -יא"2 עז -- .עטקעס-'םייסיא" רעד ןופ

 ,"םייס

 ןַא ,(''עטסינעוװנעב" זעל יתשנבנב

 טמַאטשעג עילימָאפ עשידיי ענעעזעגנָא

 -קיטכיו יד ןבעג רימ :;עינַאּפש ןופ
 ןפורעג ,לארשי ןּב םייח :ייז ןופ עטס

 ןוא בר ,(1672 -- 1602) ''ביבחה" ךיוא
 -רימס ןוא לָאּפָאניטנאטסנָאק ןיא קסוּפ

 תולאש יד זיא רפס טנַאקַאב ןייז גַאנ

 ,םיקלח 8 ןיא ייהלודגה תסנכ" תובושתו
 טָאה רע .1657 ,אנראוויל ןיא טקורדעג

 ןיא ,םירפס ערעדנַא ןעוועג רבחמ ךיוא

 טימ ןטלַאהעג רע ךיוא טָאה בױהנָא

 זיא ךָאנרעד רָאנ ,אנרימס ןיא יבצ יתבש
 -- .םיא ןגעק ןטערטעגסױרַא וע
 יד ןופ ,(1522 -- 1440) לאומש ןוד

 רָאי ןיא עינַאּפש ןופ ענעבירטעגסױרַא

 514 קרב ינב --ןויצ ןב

 טַאהעג ,יקינאלאס ןיא טצעזַאב ךיז 2

 ןעמָאנ ןטימ קעטָאילביב עטמירַאב ַא
 סע רעכלעוו טימ ,יילאומש ןוד שרדמ"
 םינבר עסיורג ליפ טצונַאב ךיז ןכָאה

 ,טייצ רענעי ןיא רעלעטשטפירש ןוא

 טבש ַא וצ טייקירעהעגנָא יד ,ןיו '3

 ןוא ,ך""נת ןופ ןטייצ יד ןיא ןדיי יד ייב
 "ודעב-רעבַארַא עקיטנייה יד ייב ךיוא
 יד ך"נת ןיא רימ ןעניפעג ױזַא .רעניא

 'ףבואר ינב" ,!םירפא ינב" גנונעכיײצַאב !
 יד ייב .המודכו

 לארשי'ץרא ןיא רעניאוד

 ."טנעב" טערעגסיוא טרָאװ

 יד ןופ עיצאזינַאגרָא ןיֿמינב ינמ
 -עג ,לארשי-ץרא ןיא ןטסינַאלַאק עגניי
 ןבלעז ןטימ קנַאב ַא ןבָאה ,1921 טעדנירג

 "'הינתנ" סעינָאלַאק יד טעדנירגעג ;ןעמָאנ

 ,ערעדנַא ןוא ''הדוהי ןבא"

 ָאל עכעלטלעװלַא עשידיי תירב ינב
 "ענַאסַאמ יד ןופ רעטסומ ןטיול ,עשז

 ןיא 1843 ןרָאװעג טעדנירגעג ,סעשזָאל

 עקירעמַא ןיא ןטַאטש עטקינײרַאפ יד

 -ײטּפָא טָאה ;דנאלשטייד ןופ ןדיי ךרוד
 20 ייב טלייצ :רעדנעל ליפ ןיא ןעגנול

 -יּפארטנאליפ טריפ ;רעדילגטימ טנזיוט
 יבפיוא םעד טימ טפלעה ,טענרַא עש

 ,לארשייץרא

 ,לארשי:ץרא ןיא טָאטש קסרב 'ינב
 טרעהעג ,ט"י עשוהי רפס ןיא טנַאמרעד
 תיב ןט2 ןופ ןברוח ןכָאנ ןד טבש םוצ

 -יקע יבר טניואוועג טוָאד טָאה שדקמה

 ןופ הדגה רעד ןיא ;(ב"ל ןירדהנס) אב
 יד יו השעמ יד טכארבעג טרעוװ חסּפ

 יבר ,עשוחי יבר ,רזעילא יבר םיאנת
 יבר ןוא הירזע וב רזעלא יבר ,ןופרט

 ַא טכארברַאפ קרב ינב ןיא ןבָאה ַאביקע
 סָאד ןיא טנייה ;חסּפ ןופ טכַאנ עצנַאג
 ןופ טיױוו טשינ ןוא ,טרָא שיבַארַא ןַא
 -ָאלָאק עזעיגילער יד ןַארַאפ זיא טרָאד
 ,1924 רָאי ןיא טעדנירגעג ,קרב ינב עינ

 -עב-רעבַארַא עקיטנייה
 סָאד טרעװו
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 ,""הריתב ןב. עז הריתב ינב

 יד ןפורעג טרעװ ױזַא לֹארׂשי ינב
 -ייז טניז עידניא ןיא ןעניואוו סָאװ ןדיי/!

 טנייה זיא לָאצ רעייז .ןטייצ עטלַא רע

 -יגער ןעמענרַאפ ייז ;טנזױט 15 ךרעל

 -ַאװק ,טייל-רעטילימ ןענעז ,ןטמַא-סגנור

 ענעגייא ןבָאה ,תוכאלמ-יליב עטריציפיל

 -ידאוט רעייז טיול --- .ןטלַאטשנא-ןרעל

 םיטבשה תרשע יד ןופ ןייז ייז ןלָאז עיצ

 ןברוח םעד טניז טרָאד ןעניואוו ייז ןוא
 ַא ןופ גנונימ רעד טיול ;ןושאר תיב

 יבר ,ןָאסליװ) רעשרָאפ עטנרעלעג ייר

 ןייק ןעמוקעג ייז ןענעז (ריפס ןבא בקעי
 -גוהרָאי ןט4 ןיא ,רעטעּפש ליפ עידניא

 ;ךארּפש-יטַארַאהַאמ יד ןדער ייז ;טרעד
 רָאנ ייז ןטלַאה טכיזניה רעזעיגילער ןיא

 ,תבש ּפָא ןטיה ייז .םיניד עסיוועג ןופ
 טשינ ןעוט ייז סָאװ טימרעד רָאנ רעבָא

 טלעג ךרודאד ןענידרַאפ םוצ הכאלמ ןייק
 -ַאד ,רעייפ ןייק ןָא טשינ ןדניצ ייז ןוא

 עז ייז .ָאי ייז ןעוט תוכאלמ םתס ןגעק

 -שה שאר ןופ ןטלַאה ,רעדניק יד למ ןענ

 -םוי" רעד ןפור ייז ןכלעוו ,רוּפיכ-םוי ,הנ

 ןוא ,"(הליענ) רעיוט סָאד ןסילש ןופ בוט

 "וק ייז רעבָא ,רוּפיכ םוי ןיא ןטסאפ ייז
 ןציז רָאנ לוש ןיא טלָאמעד טשינ ןעמ

 ןסייוו ייז .ןעמייה יד ןיא טרעדנוזעגּפָא
 ןסע חסּפ ;םיתינעת ערעדנא יד ןופ ךיוא
 ןבָאה שיאערבעה ןופ .ץמח ןייק טשינ ייז

 שי עמש" רעטרעוו ייווצ יד זיולב ייז
 םעד טיול שדוח םעד שדקמ ןענעז ;?''לאר

 יּפ לַע) שדוח שאר ןדעי הנבל יד ןעז
 ןיוש זַא ןקרעמַאב וצ זיא סע .(הייאר
 ינב" יד ןגעוו טסואוועג טָאה םייבמר רעד
 טבײרש רע ןוא עידניא ןיא ?ילארשי
 ןסייוו ייז זַא ,ווירב ַא סנייז ןיא ייז ןגעוו
 "עז ייז ןוא בתכבש הרות רעד ןופ טשינ
 ןענעז ןוא תבש ןיא ןטיהעגּפָא רָאנ ןענ
 -- .גָאט ןט8 םעד רעדניק ערעייז למ

 גנורעטנענרעד ַא רָאפ טמוק סנטצעל

 ערעדנַא יד ןוא לארשי ינב יד ןשיווצ
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 סנײײטשדלָאג עז ייז ןגעוו .תולהק עשידיי
 ."תומושר" ךובלמַאז ןיא יילארשי ינב"

 (ונבר השמ ןופ ןיז יד הֵשֿמ ינב
 טניפעג סָאװ ,עיצידַארט רעטלַא ןַא ןיא
 טרעוו ,(דייל תומש) ןתנוי םוגרת ןיא ךיז

 ןבירטרַאפ ןענעז ןדיי יד ןעוו זַא ,טגָאזעג
 תיב ןטשרע ןופ ןברוח םייב ןרָאװעג

 -קינייא-רוא יד ןענעז ,לבב ןייק שדקמה
 "ּמִא ,םיקידצ עסיורג ,ונבר השמ ןופ ךעל

 ןדיי ערעדנַא יד ןופ ןרָאװעג טלייטעג
 . טייז רענעי ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ךייט ןקיזָאד ןגעוו ;ןויטבמס ךייט ןופ

 ערעדנַא ןיא טלייצרעד טרעװ ןויטבמס

 עצנַאג ַא טפראוו רע זַא ,ןלאווק ערעטלע
 .רע טור תבש ןוא רענייטש טימ ךָאװ

 השמ ינב יד ןגעו עדנעגעל עקיזָאד יד

 ךייט ןופ טייז רענעי ןיא ןעניואוו סָאװ
 ,הכולמ ענעגייא ןַא ןבָאה ןוא ןויטבמס

 -ַארַא עטלַא ןיא ךיוא טלייצרעד טרעוו

 -כאמ ןופ ןטייצ יד ןופ סעיצידַארט עשיב

 "עג רעטעּפש ,(טרעדנוהרָאי ןט7 ןיא) דעמ

 ,ינדה דדלא ייב עדנעגעל יד רימ ןעניפ
 -ינב יד רימ ןעניפעג ןָא טלָאמעד ןופ

 םירפס עשידיי ליפ ןיא עדנעגעל-השמ
 -עג ןליפַא ןענעז סע .רעטלאלטימ ןיא

 ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טקיש
 יד ןכוזוצסיוא לארשייץרא ןופ םיחילש
 ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו --- .השמ ינב
 ןבירשעג ליפ זיא עדנעגעל רעקיזָאד רעד

 זיא זַא ,ןעניימ עטנרעלעג לייט .ןרָאװעג

 ךעלקריוו ןענעז רבדמ ןשיבַארַא םעד

 ןשיוצ ,רעניאודעב םיטבש עשידיי ןעוועג
 -טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו
 עכלעוו ,עטקעס-םייסיא רעד ןופ רעדילג
 זיא ןופרעד ןוא ונבר השמ טרערַאפ ןבָאה
 י"בכר ינב" עז -- .''השמ ינב" ןעמָאנ רעד
 ."ןויטבמס,, ןוא

 -לַאנאיצַאנ ַא ןופ ןעמָאנ הׂשֿמ ינב
 -גנירגעג ןויצ יבבוח ןופ עשזָאל רעשידיי
 רָאי ןיא םעה דחא ךרוד סעדַא ןיא טעד
 ליצ ריא ,1897 זיב טריטסיזקע ,9
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 -איצַאנ רעד רַאפ ןקריוו וצ ןעוועג זיא

 ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ גנובעלפיוא רעלַאנ

 ,דנַאל ןשידיי םעד

 יבר רעדנזייר רעשידיי רעד םכר ינב
 -נוהרָאי ןט12 ןיא) אלעדוט ןופ ןימינב
 זַא ,'תועסמ" ןייז ןיא טלייצרעד (טרעד

 ןַארַאפ ןענעז רבדמ ןשיבַארַא םעד ןיא

 ינב" יד םיטבש-רעניאודעב עשידיי
 ךעלקינייא-רוא יד ןייז ןלָאז סָאד ;''בכר

 בדנוי ןופ רעדניק ,יי'םיבכרה תיב" יד ןופ

 ןעקנורטעג טשינ ןבָאה סָאװ ,בכר ןב

 שיילפ ןייק ןסעגעג טשינ ןיא ןייוו ןייק
 סע יװ ,טָאטש ןיא טניואוועג טינ ןוא
 יד .חיל הימרי רפס ןיא טלייצרעד טרעוו

 ןעוועג זיא בחר ינב יד ןגעװו עדנעגעל

 ןוא רעטעּפש ךס ַא ךיוא טײרּפשרַאפ

 ירופיס טימ ןדנוברַאפ יז טָאה ןעמ
 טבשירעבַארַא ןשידיי ַא ןגעו תוישעמ
 ינב" יד תוירבדמ עשיבַארַא יד ןיא

 ינב" יד ןגעו יבצ ןב עז -- .""ראביח
 ,שי'ת י'תסנכ,, ןיא י"ראביח

 רעריפ-רעטיללמ עריוהי ןב וחינב
 -ילימ-טּפיוה ךָאנרעד ןוא ךלמה דוד ןופ

 בױהנָא ןיא) ךלמה המלש ייב רעריפ-רעט
 -עג טָאה רע יװ םעדכָאנ ,(םיכלמ רפס

 -רעטילימ-טּפיוה ןקידרעירפ םעד טיוט
 ןעמונעגלײטנַא טָאה והינב .באוי רעריפ

 -עק סלַא ןפורוצסיוא גנוגעוואב רעד ןיא

 ןוז ןרעטלע סדוד סטָאטשנַא המלש גינ

 , ,והינודא

 ,וניבא בקעי ןופ ןוז רעטסגניי ןימינב
 תישארב שמוח ןיא ,לחר ןופ ןריונעג

 "עג זיא ןימינב זַא ,טלייצרעד טרעוו הייל
 ,םחל תיב ןופ טייוו טשינ ןרָאװעג ןריוב

 לחר זיא םיא ןריובעג ןכָאנ דלַאב ןוא

 ַא םיא יז טָאה טיוט ןרַאפ ,ןברָאטשעג
 טָאה בקעי ןוא ,ינוא ןב ןבעגעג ןעמָאנ
 ןעמָאנ ןייז טימ .ןימינב ןפורעג םיא
 ,טבש רעד ןפורעגנָא ךיוא טרעוו ןימינב
 רעד --- .םיא ןופ טמאטשעגּפָא טָאה סָאװ
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 עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ןימינב טבש
 -בישעג רעשידיי רעטלַא רעד ןיא עלָאר

 טלייצרעד טרעוו 'כ םיטפוש רפס ןיא .עט

 םיטבש עלַא סָאװ ,המחלמ רעד ןגעוו

 בילוצ ןימינב טבש ןגעק טריפעג ןבָאה
 רעד ןיא ;'העבגב שגלפ, השעמ רעד

 -גאג רעד טעמכ ןעמוקעגמוא זיא המחלמ
 -רַאפ ןענעז סע ןוא ןימינב טבש רעצ

 -בעד ןבָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ 600 רָאנ ןבילב

 -ךיימ ןּפַאכ ךרוד ןעיורפ ןעמוקַאב ךָאנ

 רעד -- .גנורעייפ-סקלָאפ ַא תעב ךעל

 "עג טָאה ,לואש ,ןדיי ייב ךלמ רעטשרע

 טיוט ןכָאנ ןעוו .ןימינב טבש ןופ טמַאטש
 -עצ לארשייץרא זיא ךלמה המלש ןופ
 תוכלמ ,תוכולמ 2 ןיא ןרָאװעג טלייט

 טבש רעד זיא ,לארשי תוכלמ ןוא הדוחי
 טבש םוצ ןענַאטשעגוצ ןיײלַא ןימינב

 ,הדוהי תוכלמ יד ןפַאשעג ןוא הדוהי
 "וצ םירוּפ ןופ סנ רעד טרעוו רעטעּפש
 ןוא ןכדרמ רתסא תליגמ ןיא ןבירשעג

 טבש ןופ ּפַא ןעמַאטש עכלעוו ,רתסא

 טנגעג רעד ןיא -- .(ינימי שיא) ןימינב
 יד ןענופעג ךיז טָאה ןימינב טבש ןופ

 ,םילשורי טָאטש-טּפיױה

 רעטמירַאב אלעדוט ןופ ןימינב
 -ןוהרָאי ןט12 ןיא רעדנזייר רעשידיי

 ןעמ טסייוו טסבלעז ןימינב ןגעוו :טרעד

 ןייז זַא רָאנ טסייוו ןעמ :טשינרַאג טעמכ
 ןימינב .הנוי יבר ןסייהעג טָאה רעטָאפ
 רפס ןייז ןבעגעגסױרַא טשינ טָאה ןיילַא

 -סױרַא זיא סע רָאנ ,(סעזייר) !!תועסמ,,
 ןטנַאקַאבמוא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג
 ,המדקה רעד ןיא טביירש רעכלעוו ,ןַאמ
 ןיא טזיײרעגמורַא טָאה ןימינב יבר זַא
 ןעמוקעג זיא רע ואוו ןוא רעדנעל ךס ַא
 טָאה רע סָאװ ץלַא טנכייצרַאפ רע טָאה

 "ביײלגַאב ןופ טרעהעג רעדָא ןעזעג ןיילַא

 טכארבעג טָאה רע זַא ןוא ןשטנעמ עט
 םיפלא 'ד רָאי ןיא רפס סָאד ךיז טימ
 רעביירש-המדקה רעד .(1173) גיילקתת
 "ולק ַא ןעוועג זיא ןימינב יבר זא ,טגָאז
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 -לעב ַא ןוא ןַאמ רעטעדליבעג ןוא רעג
 --.תמא םעד טלייצרעד רע זַא ןוא הרות

 רָאי ןיא רע טָאה עזייר יד ןביױהעגנָא
 ןיא ַאסָאגַארַאס טָאטש רעד ןופ 0
 -קנארפ-םורד טכוזַאב טָאה ןוא ,עינַאּפש

 -יס ,ייקרעט ,דנאלנכירג ,עילַאטיא ,ךייר
 -רעּפ ,עימַאטָאּפָאסעמ ,לארשי-ץרא ,עיר

 -עבַא ,ןמית ,ןעדַא ,עידניא ,טעביט ,עיס

 -יציס ןייק טרָאד ןופ ןוא ,םירצמ ,עיניס
 ,עינַאּפש ןייק קירוצ ןוא עילַאטיא ,עיל

 סרעדנוזאב ןוא רעדנעל יד טביירשאב רע
 -ישרַאפ יד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ םעד

 -טרעוו ןענעז תועידי ענייז .רעדנעל ענעד
 "עג רעשידיי רעד רַאפ רָאנ טשינ לופ

 ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ ךיוא רָאנ ,עטכיש
 -לַאלטימ ןיא עטכישעג ןוא עיפַארגָאעג

 ןענעז '"'תועסמ,, יד ..טפיוהרעביא רעט

 סע ,ןכַארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא

 -ַאב רפס םוצ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 ,ץנוצ יו ,עטנרעלעג ייר ַא ןופ ןעגנוקרעמ

 -דַא ,רענדעצ ,רעדיינשנייטש ,טרָאּפָאּפַאר
 זַא ,רעכיז זיא סע -- .ערעדנא ןוא רעל

 ןעמַאטש ''תועסמ ,, יד ןיא רעטרע לייט
 -סױרַא םעד ןופ רָאנ ןימינב ןופ טשינ

 .רעבעג

 -ַאהינַאה" :זעל) ידנואהינה ןימינב
 עשימיאַאוַאק עטשרע יד ןופ (ייידנעוו
 -ַאהיפ טָאטשו עיסרעּפ ןיא םימכח

 ןטפ9 ןופ טימ רעד ןיא טבעלעג ,('ידנעוו

 ךָאנ ,טנכעררַאפ טרעוו רע .טרעדנוהרָאי
 -עמיאַארַאק רעד ןופ רעדנירג םעד ןנע
 -געזרעּפ עטסערג יד סלַא ,עטקעס רעש
 יבר ןעוו .רעמיאַאּרַאק יד ןופ טייקכעל
 -ַארַאק ןגעוו טביירש ארזע ןבא םהרבא
 ןנעע רע טנָאמרעד רעריפ צעשימיא
 ןימיגבו

 -ייר ,(1864 -- 1818) ינשה ןימינב
 ףסוי לארשי ןסייהעג טָאה רע .רעדנז
 "ינב" ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה רע ןוא
 ענייז בילוצ (רעטייווצ רעד) !!ינשה ןימ
 ןופ ןימינב ףיוא גנוטיידנָא סלַא ,סעזייר
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 -עמור ןופ טמַאטשעג טָאה רע .אלעדוט

 טָאה 1851 -- 1846 ןרָאי יד ןיא .עינ
 -גכוז ,רעדנעל עטייוו טזײרעגמורַא רע
 -ַאב טָאה רע ,םיטבשה תרשע יד קיד

 ךיא רעטעּפש) עקירפא ןוא עיזַא טזייר

 טצעזרעביא ויא קרעוו ןייז ;(עקירעמַא
 ןעמָאנ ןטימ שיאערבעה ןיא ןרָאװעג

 ,"לארשי יעסמי"

 רעד טימ) ךרבתי םשה תרזעב
 (ןעמָאנ ןייז טשטנעבעג ,טָאג ןופ ףליה

 -ורפ ךרוד טצונַאב טרעוו סָאװ קורדסיוא

 .ךאז ַא ןגעוו ןלייצרעד ייז ןעוו ןדיי עמ

 רעדָא יז טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 -סיוא ןקיזָאד םעד טימ ;ןעמוקרָאפ טעוו

 רעדָא ווירב ַא ןָא ךיוא ןעמ טביוה קורד
 טביירש ןעמ ןוא ,ףורפיוא ןא וצ רפס ַא
 ה"ב רעדָא ,י'הזעב תובת ישאר יד טּפָא

 ,(םשה תרזעב)

 ,טָאגּפָא ןופ ןעמָאנ ,(לַאַאב זעל לעב
 יר ַא ייב טריפעגנייא ןעוועג זיא סָאװ
 טייצ רעד ןיא רעקלעפ עשיטימעס עטלַא

 "ץרא ןופ תונכש רעדנעל ןיא ךיינת ןופ
 -עג טָאגּפָא רעד זיא לבב ןיא ,לאּושי

 "לב" טצריקרַאפ לסיבַא ןרָאװעג ןפור
 ןואורּפ ןעװעג ןענעז סע --  (לעב)

 ןדיי ייב ךיוא טסניד-לעב יד ןריפוצנייא
 ןופ טײצ רעד ןיא .,לאושייץרא ןיא

 רעד ןעמוקעגרָאפ זיא לארשי ךלמ באחא

 ןוא איבנח והילא ןשיווצ ףמַאק רעסיורג

 -עג ןענעז עכלעוו ,לעב ןופ רעניד יד

 לבזיא ןיגינעק רעד ךרוד ןרָאװעג טציטש

 -רעד טרעװ ךָאנרעד ;(ח"י 'א םיכלמ)
 דימלת סוהילא יװ יי 'ב םיכלמ ןיא טלייצ

 עיצולָאװער יד טריפעגכרוד טָאה עשילא

 -פױרַא ןוא עיטסַאניד-באחא רעד ןגעק

 טָאה רעכלעוו ,אוהי ןָארט ןפיוא טצעזעג

 טָאה ןוא ,רעניד-לעב עלַא יד טיוטעג

 תוכלמ ןופ טלוק-לעב םעד ןטָארעגסױא

 ןפָארטש רעטעּפש ךיוא רעבָא .לארשי
 (ערעדנַא ןוא והימרי ,עשוה) םיאיבנ יד

 םוצ ןעניד ייז סָאװ רָאפרעד ןדיי לייט ַא
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 לייט -- .(''םילעב" םיבר ןושל ןיא) לעב

 ך"נת ןיא ןפורעגנָא ןרעוו רעטענּפָא

 יו ,ןעמָאנ ַא ךָאנ ןוא לעב ןעמָאנ ןטימ

 -נֵא ןוא כובז לעב ,ןופצ לעב ,רועּפ לעב

 ןיא זַא ןקרעמַאב וצ זיא סע -- .ערעד
 זיא ך"נת ןופ ןעמענ עשידיי עטלַא לייט
 "שיא ,לעבורי יװ ,לעב טרָאװ סָאד ןַארַאפ

 ןיא רעטרע לייט ךיוא .ערעדנַא ןוא לעב

 ןטימ ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענעז לארשי-ץרא
 לעב ,רמת לעב יװ לייט-ןעמָאנ סלַא לעב

 .ערעדנַא ןוא רוצח

 -ייא" ,'םוטנגייא ןופ רעציַאב, לעב
 ןעמ טניפעג טרָאװ סָאד ןוא י?טפַאשנג

 "גיברַאפ ןיא שידיי ןוא שיאערבעה ןיא
 -ַאב וצ רעטרעוװ ערעדנַא ךס ַא טימ גנוד

 ַא ןופ גנַאהנעמאזוצ ןסיוועג ַא ןענעכייצ
 -גגייא ןַא טימ רעדָא ךַאז א טימ שטנעמ
 זיא טרָאװ עטסרעלוּפָאּפ סָאד .טפַאש

 רעד" שטייט רעד זיא סָאװ ,תיבה לעב
 ;רעמיטנגייא-זיוה רעד ,'זיוה ןופ ןַאמ

 תיבה לעב טרָאװ סָאד טרעװ שידיי ןיא

 -ןגייא , רַאפ גנונעכיײצַאב סלַא טצונַאב

 לעב רעד ,, לשמל טגָאז ןעמ ןוא !רעמיט

 -עז רעטרעוװ ערעדנַא .יידלעפ ןופ תיבה

 לעב ,ןשרד לעב ,תפומ לעב ,בוח-לעב ןענ
 -יפת לעב ,הקדצ לעב ,הלגע לעב ,הכאלמ

 .ערעדנַא ןוא הבושת לעב ,עקות לעב ,הל

 -בחמ לייט ייב טצונַאב ךיוא טרעוװ סע

 -וטה לעב" רעד יו םירפס עטלַא ןופ םיר

 יד ןֹופ רבחמ רעד טסייה סָאד ,יםיר
 רימ ןבעג ןפירגַאב ייר ַא ןגעוו ,י"םירוט"
 יו רעטרעװכוז עדנפערטַאב יד  ייב

 .המודכו !!ןשרד" ,ייהבושּת"

 (1914 -- 183 תובשהמ לעב
 ;העשַאילע לארשי .,רד ןופ םינָאדװעסּפ

 -רוטארעטיל ענרעדָאמ עטשרע יד ןופ

 טצעורעביא ךיוא ;שידיי ןיא רעקיטירק
 ."דנאלײנטלַא" סלצרעה שידיי ןיא

 טימ ,(ןעמָאנ ןופ ןַאמ רעד םֵׁש לעב
 -ָאּפ ןעוועג ןענעז קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה
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 -נעמ ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןיא רעלוּפ

 ןבָאה ןוא הלבק טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןשט

 -עלטעג עמייהעג ןציזַאב ייז זַא ,טגָאזעג

 -לעוו טימ ,''םישודקה תומש" ןעמענ עכ

 ןלייה יװ ,םיתפומ ןזיװַאב ןענעק ייז עכ

 הסנרּפ ןיא ןפלעה ,תולוגס ןבעג ,עקנארק

 ןפורעג ןעמ טָאה שטנעמ אזא .המודכו

 ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןעוו ,'םש לעב"

 רעד .ןגָאז וצ רעווש זיא ןענַאטשטנַא זיא

 ןט11 ןיא ןיוש זַא ,טגָאז ץנוצ רעטנרעלעג

 רבחמ םיטויּפ רעד טָאה טרעדנוהרָאי

 לעב ןעמָאנ םעד ןגארטעג חדז ןב ןימינב

 ןעװעג זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא .,םש

 ןגעו ,םש לעב והילא יבר םלעכ ןיא

 רפס ןיא טלייצרעד טרעװ סע ןּכלעװ

 יבר לקינייא ןייז ןופ ייץבעי תליאש"

 םלוג ַא ןפַאשעג טָאה רע זַא ,ןידמע בקעי

 ןיא :שרופמה םש ַא ןופ ףליה רעד טימ

 ןיא טניואוװעג טָאה טייצ רעבלעז רעד

 -נַאקַאב ַא ךיוא (דנאלשטייד) סמדָאװ

 ;הילא יבר ןעמָאנ ןטימ םש לעב רעט

 -לעב ייווצ ןעועג ךיוא ןענעז טנַאקַאב

 לאֹוי יבר ןסיהעג ןבָאה עדייב ,סמש

 ;לקיניא ןַא ןוא עדייז ַא) ןירעפלַאה

 -ַאז ןיא טניואוועג טָאה רעטשרע רעד

 טסת רָאי םעד רַאפ ןברָאטשעג ,שטשאמ

 "עג טָאה רעטייוצ רעד ןוא ,(1709)

 ןברָאטשעג ןוא שטשָאמאז ןיא טניואוו

 ןעוװעג ךיוא זיא טנַאקַאב .1760 ךועל

 ןיא םשילעב ַא טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא

 ןעמָאנ ןטימ טַאטשלכימ ןיא ,דנַאלשטיײד

 דנאלגנע ןיא ;(184/ -- 1768) לקעז יבר

 "גוהרָאי ןט18 ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןיא

 םייח יבר םש לעב רענָאדָאל רעד טרעד

 רעכלעוו ,(1782 -- 1708) קלַאפ לאומש

 .טסירק ןיא ךיוא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא

 -רַאפ זיא דליב ןייז ןוא ,ןזיירק עכעל

 לארשי יבר ןופ דליב סָאד סלַא טיירּפש

 "עג ןבָאה םש ילעב יד -- .בוט םש לעב

 טרָאס ַא .ךעלמירפס עלעיצעּפס טָאה

 סע עכלעוו ןופ ,תולוגס טימ רעכיכטנַאה

 -לות" רעד ןטסרעלוּפָאּפמַא ןעוועג ןענעז
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 םעד לאוי יבר ןטנָאמרעד ןופ ''םדא תוד

 זיא סע :'םיהלא תולעפמ" ןוא ןטשרע
 םש לעב םעד רַאפ הליפת ַא ןעוועג ךיוא
 ןלָאז תולוגס ענייז זַא ,ןייז וצ ללּפתמ

 בוט םש לעב לארשי 'ר ןגעוו --- .ןפלעה
 ,"בוט םש לעב" עז

 ךיוא לארשי יִּבר ,בוט םש לעב
 לעב ןופ תובת ישאר) ייט''שעב" ןפורעג
 רענייא ,תודיסח ןופ רעדנירג ,(בוט םש

 רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד ןופ
 ןוא טבעלעג ,עטכישעג רעשידיי רעצנַאג

 חרזמ ןוא ןילָאװ ,עילָאדָאּפ ןיא טקריוועג

 ןיא טניואועג ןרָאי עטצעל :עיצילַאג
 ןרָאװעג רטפנ זיא רע ואוו ,שזובשזעמ

 רעד ןעוו יונעג ןגָאז וצ רעווש זיא סע

 -סיה רעד .ןרָאװעג ןריובעג זיא ט''שעב
 ןעגנוקרעמַאב יד ןיא) ץערג רעקירָאט
 -בישעג ,, ןייז ןופ דנַאב ןט9 ןופ ףוס םוצ

 רעד זַא ןָא טמענ (שיאערבעה ןיא עט
 םעד ךרעל ןרָאװעג ןריובעג זיא ט''שעב
 ךיא טסייו ןעמ .(1100) ס'ת רָאי

 ןיא .ןרָאי-רעדניק ענייז ןגעוו טשינרָאג
 "ישרעד זיא סָאװ ,ט'שעבה יחמש" רפס

 ה"עקת רָאי ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןענ

 -עג זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו (1815)

 רעד ךיוא ּפאקָא לטעטש ןיא ןרָאװעג ןריוב
 ,ייכאלאוו ןיא עיצילַאג-חרזמ ןופ ץענערג
 יבר ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז זַא ןוא

 -קריוו ךיז טגעלפ ט'ישעב רעד .רזעילא
 -ילא 'רב לארשי" :ןביירשרעטנוא ךעל
 ענייז םיא ןענעז לגניי סלא ןיוש .!!רזע
 זיא םותי סלַא ןוא ,ןברָאטשע- ןרעטלע

 -ערעל ,רדח ןיא רעפלעב ַא ןרָאװעג רע
 ארמג ייס ךיז רַאפ קיטייצכיילג קידנענ
 ךיוא טגעלפ רע .הלבק ייס םיקסוּפ ןוא

 ןוא רעדלעוו עקימורַא יד ןיא ןריצַאּפש
 עפיט ןיא טכארטעגניירַא קידנעייז ,גרעב
 שמש ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .תובשחמ
 הנותח רע טָאה ךָאנרעד .שרדמה תיב ןיא
 סָאד ןעוו .דמלמןרָאװעג זיא ןוא טַאהעג
 טָאה ןברָאטשעג םיא זיא בייוו עטשרע
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 .סעווש רעד ,הנח טימ טַאהעג הנותח רע

 ,רעװעטיק ןושרג םהרבא יבר ןופ רעט
 -סיב .רעניואוונייא-ספרָאד ַא ןראוועג ןוא
 וצ טנַאקַאב ןביוהעגנָא רע טָאה זייווכעל

 -ייה סלַא טנגעג רעקימורַא רעד ויא ןרעוו
 -וק ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןַאמ רעקיל

 ןרעה ,תולוגס ,תוכרב ךָאנ םיא וצ ןעמ
 "תולגתה" יד .טרָאװ טוג ַא םיא ןופ
 סלָא ןטערטפיוא עכעלטנפע סָאד ,ענייז

 סלַא ,םידיסח ןופ יבר סלַא ,בוט םש לעב
 ,ךרד םעיינ ַא ,הטיש רעיינ ַא ןופ רעדנירג

 ןיא רעפעגמוא ןעמוקעגרָאפ ןבָאה לָאז

 ןביוהעגנָא ןבָאה סע ,(1727) ז"צת רָאי
 ,ןשטנעמ עטושּפ רָאנ טשינ םיא וצ ןרָאפ

 רע .םינבר ,םידמול עסיורג ךיוא רָאנ
 ענעדישרַאפ ןיא טשרעוצ טניואוועג טָאה

 ןיא טצעוַאב ךיז טָאה רע זיב טעטש
 (עילָאדָאּפ ןיא לטעטש ַא שזובשזעמ

 רעד ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא סָאװ
 ןייא טַאהעג טָאה רע .גנוגעוואב-תודיסח
 ,לדָא ,רעטכָאט ןייא ןוא ,שריה יבר ,ןוז

 עכלעזַא טרעהעג ןבָאה םידימלת ענייז וצ
 בקעי יבר יו םידמול ןוא םינבר עטנַאקַאב

 תוילגרמ ריאמ יבר ,האנלופ ןופ ףסוי

 רעב יבר ,('םיביתנ ריאמ" ןופ רבחמ)
 -ביילג ,ערעדנַא ליפ ןוא שטירזעמ ןופ

 ןיא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה קיטייצ

 טפַאשרענגעק ַא טלעװו רעשידמול לייט
 "אב -תודיסח ןייז ןוא בוט םש לעב םוצ
 ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז סע .גנוגעוו

 רעד ןמז לכ רעבָא .םידגנתמ ליפ םיא
 .רענגעק יד טָאה טבעלעג טָאה ט'ישעב
 "רַאש-וצ ןייק ןעמונעגנָא טשינ טפַאש
 -עג ףַאלש זיא ט"שעב רעד .םרָאפ רעפ
 ןוא ,(1760) ך"קת רָאי ןיא חסּפ ןרָאװ
 (ך"קת .ןויס 'ז) תועובש גָאט ןט2 םעד
 הריטּפ רעד רַאפ .ןרָאװעג רטפנ רע זיא
 עדנעײטשמורַא ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה
 טינ ךיז ייז ןלָאז םיא ןגעוו זַא ,םידימלת
 ןייא ךרוד סױרַא טייג .רע לייוו ,ןגרָאז
 -ייוצ רעד ךרוד ןיײרַא טמוק ןוא ריט
 -לֵא לייט ןיא ןַארַאפ זיא סע ,ריט רעט
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 זיא ט"שעב רעד זַא ,ןטנעמוקָאד עט
 -כיר רעבא ;טיייקת רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ
 -סיוא -- .ך"קת ןופ עטַאד יד זיא קיט

 הטיש רעיינ רעד ןגעוו יונעג ןוא ךעלריפ
 "עג שדחמ טָאה בוט םש לעב רעד סָאוװ

 -אב-תודיסח רעצנַאג רעד ןגעוװ ןוא ןעוו
 גנוטיײרּפשרַאפ ןוא עטכישעג ריא ,גנוגעוו

 ,'תודיסח, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג
 ַא טָאה סָאװ רָאנ ןבעג רימ ןלעװ ָאד

 ןופ .טסבלעז ט"שעב םוצ תוכייש

 -פס ענייק ןבילבעג טשינ ןענעז ט'ישעב
 ַא טשרע ןבָאה םידימלת ענייז רָאנ ,םיר

 -עגפיונוצ הריטּפ ןייז ךָאנ טייצ עגנַאל

 -טנפערַאפ ייז ןוא רעטרעוו ענייז טלמַאז

 ןבעגעגרעביא ייז טָאה ןטסיײמַא .טכעל

 -לות" ןייז זיא האנלופ ןופ ףסוי טקעי יבר

 ןענעז סע .ערעדנַא ןוא "'ףסוי בקעי תוד
 ט'ישעב ןופ ןעמָאנ ןפיוא םירפס ןענישרעד

 שייביר,) ייש'בירה תואווצ" יו טסבלעז

 -נַא ןוא (''םש לעב לארשי ינר" טכַאמ
 עכלעוו ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע ,ערעד

 סט"שעב םעד ךעלקריוו ןענעז רעטרעוז

 ,םידימלת ענייז ןֹופ ןעמַאטש עכלעוו ןוא

 "עג זיא ט'ישעב ןופ קנַאדעג-טפיוה רעד

 -כעלטעג זיא טלעװ עצנַאג יד זא ,ןעוו

 טשינ ןעמ ףרַאד טָאג ןעניד זַא ןוא ,טייק

 ןיא רָאנ ,ןענעװַאד ןוא ןענרעל םייב רָאנ
 ןיא סָאד .טוט שטנעמ ַא סָאװ םעלַא
 לכב" ןופ קנַאדעג רעטלַא רעד ךעלטנגייא

 ןגעװ ענייז עלַא ןיא") יוהעד ךיכרד

 םיא ןָאק ןעמ ןוא ('טָאג ןענעק וטטלָאז
 עשידיא עקילָאמַא יד ןיא ךיוא ןעניפעג
 םעד טָאה ט''שעב רעד רעבָא ;רסומ ירפס
 רעטיווצ ַא .טרעטיירברַאֿפ קנאדעג
 רעד ויא ט'שעב ןופ קנאדעגטּפיוה

 ,ךיז ןקיניײּפ טשינ ,"החמשב 'ה ודבע"
 ,רעיורט ,תובצע לייוו ,החמשב ןייז רָאנ
 הרמ ןיא שטנעמ םעד ןיײרַא טפרַאװ
 זיא ט"שעב רעד .הרוחש
 רעקילָאמַא רעד ןגעק ןטערטעגנײרַא ;

 רע .םיתינעת ןוא םיפוגיס ןופ הטיש
 רעד זַא טלַאה סע רעוו" זַא ,טגָאזעג טָאה

 בוט םש לעב

 דעריבער 
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 :תועט ַא טָאה ,טשינרָאג זיא הזה םלוע

 רָאנ ,קיטכיו רעייז זיא הזח םלוע רעד
 ךיז ןייגאב וצ ױזַא יוװ ןסיוו ףרַאד ןעמ
 -שרע רעד ךיוא טָאה רע ."םיא טימ
 ,אתורבחב ןייז סָאד טריפעגנייא רעט

 ןציז ןעמאזוצ ןייז ,ןעמַאזצ ןסע סָאד
 ןוא ,תודיסח ןיא ןסעומש ןוא ןעמאזוצ

 ןסעומש ,םיקידצ ןופ םירוּפיס ןלייצרעד
 ט"שעב רעד .אמלעד ילימ ןיא וליפֲא
 -ןוידּפ ןיא ליפ ןעוועג קסוע ךיוא טָאה
 טלעג ןעלמַאז וצ קידנרָאפמורַא ,םייובש

 -עז סָאװ ןַאדנערַא עשידיי ןזיילוצטיוא

 ןלָאצ טשינ ראפ ןרָאװעג טריטסערַא ןענ

 רעד .עדנערַא יד רַאפ טלעג םיצירּפ יד

 -לַא ןיא טשימעג ךיוא ךיז טָאה ט'ישעב

 -ַאפ זיא סע ןוא ,םינינע עשידיי עניימעג

 ונעגלײטנַא טָאה רע זַא ,גנוניימ ַא ןַאר
 ןיא ןטסיקנארפ יד ןגעק חוכיו ןיא ןעמ
 עטנרעלעג לייט ;1759 רָאי ,גרעבמעל

 חוכיו ןיא טָאה טישעב רעד זַא ,ןטלַאה
 ד"פרת רָאי ןיא .טקילײטַאב טשינ ךיז
 םילשורי ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענעז
 ןעמָאנ ןטימ ט"שעב ןופ ווירב ענענופעג
 -ַאפ זיא סע עכלעוו ןיא ,''תורתסנ יזנגי"

 ,ןטסיקנארפ יד טימ זוכיו ןייז ןגעוו ןאר
 ןזיװרעד ןענעז ווירב עקיזָאד יד רעמָא

 ט"שעב רעד -- .עשלַאפ סלַא ןרָאװעג

 סלַא רָאנ טשינ ןרָאװעג םסרופמ זיא

 ךָאנ ,תודיסח ןיא רעזייווגעוו רעסיורג

 -רַאפ ןענעז סע ןוא ,תפומ לעב סלַא ךיוא
 יחבש" רעד םיא ןגעוו ןרָאװעג טכעלטנפע
 -ערג רעטרעדנוה ךָאנרעד ןוא ייטיישעבה
 -ייצרעד םימ םירפס ערענעלק ןוא ערעס
 דליב סָאד --- .םיתפומ ענייז ןגעוו ןעגנול

 -עג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ט'ישעב ןופ
 ןוא ,שלאפ זיא ,םירפס לייט ןיא ןּרָאװ

 רענָאדנָאל ןופ דליב סָאד רָאג זיא סע
 טגָאזעג יו -- ,(''םש לעב" עז) םש לעב
 ט"שעב ןופ הטיש רעד ןגעוו רימ ןעבעג
 "סיוא תודיסח ןופ גנואײטשטנַא רעד ןוא
 -- ."תודיסח" טרָאװכוז םייב ךעלריפ
 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ט'ישעב ןגעוו



 -עג ענעעזעגנָא ךרוד רעכיב ןוא םירפס
 ןופ י'2 ןויצ,, רעד זיא קיטכיוו .עטנרעל

 ןיא עטכישעג ןייז ןופ ףוס םוצ ץערג
 9 דנַאב ,גנוצעזרעביא רעשיאערבעה
 -קירַאב רעטשרע רעד ץערג טָאה טרָאד

 "יסח ןופ ןלַאװק יד רָאנ טשינ טקיטכיז
 לופטרעוו .,םידגנתמ ןופ ךיוא רָאנ םיי

 ןופ "לארשי לע םולש" רעד ךיוא זיא
 ןגעו טײברַא ןלַאװק עטוג ַא 1לעפייווצ

 -חה תודלות" סווָאנבוד ןיא זיא ט'ישעב
 "עכייצרַאפ וצ ךיוא ןענעז סע ;תודיס

 "םידיסחהו תודיסחה" סיקצעדָארָאה ןענ

 ןגעו דנַאב רעט4 ךיוא יו ,דנַאב רעט1)
 לארשי 'ר" סאנהכ ,(ט"שעבה יהבש"

 ןַארַאפ זיא שידיי ןיא ;'בוט םש לעב

 סווָאנבוד ךיוא ןוא ,בוט םש לעב סרעצעז

 ןיא ;גנוצעזרעביא ןיא קרעוו עטנָאמרעד

 עשרַאװ ןיא רעּפיש ,רד טָאה 1929 רָאי
 ןופ ךוב - לבוי ןיא טכעלטנפערַאפ

 ןגעו טעברַא עלאסקָאדַארַאּפ ַא !טנייה"
 ןעוועג זיא לארשי יבר טשינ זַא ,ט''שעב

 ,לאוי יבר רָאנ ,תודיסח ןופ רעדנירג רעד

 בױהנָא ןופ דלאב ןעוועג ןענעז סע זַא ןוא
 -אב וצ זיא סע ;ןרעטנעצ:-תודיסח ייווצ

 ןופ גנוניימ רעשלַאפ רעד טיול זַא ,ןקרעמ

 ט"שעב לארשי יבר רָאז דראנייד םירפא

 טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ עראדנעגעל ַא ןייז

 םעלַא םעד ןגעוו ,טריטסיזקע טשינרָאג
 ,"תודיסח" טרָאװכוז ןיא עז

 ."הבושתי עז הבושת לעב

 -ָארייא-ןופצ-ברעמ ןיא דנַאל עינלעב
 רעד ראפ :םי-ןופצ ןופ גערב ףיוא עּפ
 75 ןעוועג ןענעז 1945 -- 1940 המחלמ
 זַא זיא בושי רעשידיי רעד .ןדיי טנזיוט

 ןיא רעמיור יד ןופ ןטייצ יד ןופ ,רעטלַא
 טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא :טרעדנוהרָאי ןט2
 רעד טײנַאב ;שורג ַא ןדיי ףיוא ןעוועג זיא
 ;לַאגָאטרָאּפ ןוא עינַאּפש שורג ךָאנ בושי
 ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה גנוקיטכערַאבכיײלג
 -סערג יד :טרעדָאוהרָאי ןט19 בױהנָא ןיא
 -טנַא ןיא ךיז טניפעג הלהק עשידיי עט

 528 ןשטנעב ---הבוששת לעב

 ןיא ךיוא הלהק עדנטיידַאב ַא ;ןּפרעװ
 םירפס עשידיא עטלַא ןיא -- ,לעסירב
 תנידמ" סלַא דנאל סָאד טנָאמרעד טרעוו

 תועסמ" ןיא) יירעדנולפ" רעדָא '!ןידנולפ
 ןוא תוחמש תוכלה לירהמ ,"ןימינב 'ר
 עשיגלעב לייט רעטסערג רעד ;(ערעדנַא
 יד ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ןדיי
 ,ןשטייד יד ךרוד ןראי המחלמ

 עיטסַאניד-םייבר רעזלעב ןגעװ ולֵעֹב
 ."חקור םולש" עז

 טָאה יןשטנעב" טרָאװ סָאד ןשטנעב
 ןיא ךיוא ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןיא

 רעייז ַא רעגייטש-סנבעל-סקלָאפ ןשידיי
 וצ סע טצונַאב ןעמ .גנודנעונָא עטיירב
 -עדישרַאפ יד ןעכַאמ סָאד ןענעכײצַאב

 םעד ןעמענ םייב ,ןעסע ןכָאנ ,תוכרב ענ

 ןעגָאז םייב ,תוכוס ןיא בלול ןוא גורתא
 ןדניצנָא םייב ,שדוח שאר ןופ הכרב יד

 ,הכונח ןוא סטכַאנ-וצ-גָאטיײרפ טכיל יד

 ךיױא ןוא ,לט ןשטנעב ,למוג ןשטנעב

 ענעדישרַאפ ;רעדניק ןשטנעב םייב

 רעכיז טמַאטש טרָאװ סָאד .ןשטנואוו
 ,(ןשטנעב) '"'רעצידענעב" ןשינײטַאל ןופ
 -עדישרַאפ ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא סָאװ

 ןכארּפש עשינַאמָאר יד ןיא ןעמרָאפ ענ

 רעטנוא ןטקעלאיד עשינַאמרעג ןיא ןוא
 -סיא עכעלכריק יד ןופ סולפנייא םעד
 -עגנָא שידיא ןיא טָאה סע זיב ,ןקורד

 -ערבעה ףיוא .ןשטנעב םרָאפ יד ןעמונ

 סָאװ ,'הכרב" טרָאוו סָאד סע זיא שיא
 שידיא ןיא ךיוא טצונַאב לָאמליײט טרעוו
 יו '?ןשטנעב" טרָאװ םעד טאטשנַא
 רעד) "הכרב ַא םענייא ןבעג" לשמל
 טינ טפָא זיא ?ןכַאמ הכרב ַא" קורדסיוא
 ןכַאמ" ןגעוו ןוא י"ןשטנעב" סָאװ עבלעז'ס

 טרָאװכוז םיב רימ ןבעג 'הכרב ַא
 ךיוא ןוא רעדניק ןשטנעב סָאד .(הכרב"

 ןעמונעגנָא ןעוועג זיא ,ןשטנעמ ערעדנַא
 ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ןיוש ןדיי ייב
 ןושארה םדא ןפַאשַאב טָאה טָאג ןעוו
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 ךרביש (א תישארב) שמוח רעד טגָאז

 -עג ייז טָאה טָאג זַא ,םיהלא םתוא

 ףימ ןעניפעג 'ב תישארב ןיא .טשטנעב
 -אב ןיא ןשטנעב קורדסיוא םעד וליפַא

 טגָאזעג טרעװ סע ןא ,גָאט ַא וצ גוצ

 זַא ,יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו"
 ,תבש ,גָאט ןט7 םעד טשטנעבעג טָאה טָאג

 טפָא רעייז ךָאנרעד רימ ןעניפעג שמוח ןיא
 ןעו .ןשטנעב ןופ ףירגַאב ןקיזָאד םעד

 זיוה סנרעטלע עריא ןֹופ קעװַא זיא הקבר

 טליצרעד ,קחצי טימ ןבָאה וצ הנותח
 -ומ ריא זַא ,ד"כ תישארב שמוח רעד

 ןענעגעזעג םייב ןבָאה רעדירב ןוא רעט
 ג"כ תישארב ןיא .טשטנעבעג ריא ךיז

 יז 'רופיס רעטנַאקַאב רעד ןַארַאפ זיא

 ,ושע ןוז ןייז ןשטנעב טלָאזעג טָאה קחצי

 -סױרַא טָאה ןוא ןעמוקעג זיא בקעי ןוא

 ,ךיז רַאפ רעטָאּפ ןופ הכרב יד ןגָארקעג
 בקעי יוװ רימ ןעניפעג ח"מ תישארב ןיא
 ןעניפעג םירבד ןיא .רעדניק יד טשטנעב
 -רַאפ ןפורסיוא ןסייהעג טָאה טָאג יו רימ
 -וטלעש" ןוא ?ףעגנושטנעב" ענעדיש
 יד ףיוא ,''תוללק" ןוא ייתוכרב" ייןעג

 שמוח ןופ ףוס םוצ ,לבע ןוא םיזירג גרעב

 טָאה ונבר השמ יוװ רימ ןעניפעג םירבד

 רעד .טיוט ןרַאפ ןדי יד טשטנעבעג
 עסיוועג ןיא רעדניק ןשטנעב וצ גהנמ

 ןעמונעגנָא זיא ןדנעטשמוא עכעלרעייפ

 יו ,גָאט ןקיטנייה ןפיוא זיב ןדיי ייב

 ךיוא ,לוש ןיא ןייג ןרַאפ רוּפכ םוי ברע

 ןוא ,הּפח רעד וצ דניק ַא ןריפ םייב

 -עג .ןרעטלע יד ןופ טיוט ןרַאפ ךיוא

 יד ןגײלוצפורַא גהנמ רעד זיא ךעלנייוו

 ײד ןגָאז ןוא דניק ןופ ּפָאק ןפיוא טנַאה
 ענעדישרַאפ ץוחַא טלַאהטנַא סָאװ הכרב

 ךמישיג רעטרעװ יד ךיוא ןשטנואוו

 ריד לָאז טָאג) 'יהשנמכו םירפאכ םיהלא

 "יזָאד יד ;השנמ ןוא םירפא יװ ןכַאמ

 תישארב שמוח ןופ ןענעז רעטרעוװ עק
 ךאלמה" לָאמלייט ךיוא טגָאז ןעמ ;ח"מ

 זיא טלעוו רעשידיסח רעד ןיא .'ילאוגה

 530 יבר ,רעב--טענעב

 ,יבר םעד ךרוד ןשטנעב סָאד טריפעגנייא
 עטנָאמרעד ענעדישרַאפ יד ןגעוו ---
 עדנפערטַאב יד יב רימ ןבעג תוכרב

 ןשטנעב) ןזמה תכרב יװ ,רעטרעווכוז

 ,שדוח שאר ,טכיל ,לט ,למוג ,(ןסע ןכָאנ

 ,בר ,(1829 -- 1152) יכררמ טענעב
 ןיא גרובשלקינ ןיא קסוּפ ןוא ןדמל
 טנַאקַאב ןעוועג ךיוא זיא רע :ןעמ
 ןיא !קיטַאמעטַאמ ,קודקד ,עיפָאזָאליפ

 טָאה גנוגעװַאב-טרָאפער רעד ןגעק ףמַאק

 עשיסקָאדָאטרָא גנערטש ַא ןעמונרַאפ רע

 רואב, ןענעז םירפס ענייז ;גנולעטש

 -לושז) !'תובא ןגמ,, ,(1808 ,ןיוו) ייכדרמ

 שטייד ןיא ןוא !"וומה רה" ,(1835 ,וועק
 בקעי ןוז ןייז .עיפָאזָאליפ ןענרעל ןגעוו

 -ָאמ ַא םיא ןגעוו טקויודעגּפָא טָאה לירבא

 ."טענב יכדרמ "ר תודלות" ,עיפארגָאנ

 ."עינעמורי עז עיבארעסעב

 עשידיי ךס ַא ןופ ןעמָאנױגײא רעב
 ןטימ קידנעטש טרָאּפעג ,ןטייקכעלנעזרעפ
 רעד זיא סָאװ ,"בוד" טרָאװ ןשיאערבעה
 ."רעב" שטייט

 "עג ,שטירזעמ ןופ דיגמ ,יבר ,רעב

 ולסכ טיי ,1772 -- 1710 ךרעל ןריוב

 ןכָאנ יבר עטסנעעזעגנָא רעד .(גילקת

 רעסיורג" סלַא טנַאקַאב ,בוט םש לעב

 'ר יבר" סלַא ךיוא ,'"שטירזעמ ןופ דיגמ

 ןיא דיגמ ןוא לבוקמ ,ןדמל ,בר .י"רעב

 שטירזעמ ןיא ףוס םוצ ,ענוװָאר ,ץערָאק

 טלעװ רעשידיסח רעד ןיא .(ןילָאװ ןיא)

 טייקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא יד רע זיא

 תוברקתה ןייז ןגעו .בוט םש לעב ןכָאנ

 רעד וצ ןייטשוצ ןוא בוט םש לעב םוצ

 טלייצרעד ןרעװ גנוגעווַאב רעשידיסח

 ליפ טגעלפ רע ;סעדנעגעל ענעדישרַאפ

 ןעוו רָאנ ,םיפוגיס ךיז ןָאטנָא ןוא ןטסַאפ

 טָאה ,בוט םש לעב םוצ ןעמוקעג זיא רע

 ט"שעב רעד .הטיש ןייז טרעדנעעג רע
 ןעמוקעג זיא סע" :םיא ףיוא טגָאזעג טָאה
 טכיל טימ לופ ןטסַאק ַא רימ וצ
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 ןיא .'ןדניצנָא רָאנ ייז ףרַאד ןעמ ןוא
 ,ט"'שעב ןופ הריטּפ רעד ךָאנ ,1760 רָאי

 "לת ענייז ןופ לייט רעטסערג רעד ןבָאה

 ,רעב 'ר יבר םוצ ןרָאפ ןביוהעגנָא םידימ
 סָאד טײרּפשרַאפ רעמכָאנ טָאה רעכלעוו
 -נָא יד ןופ םיחלושמ קידנפַאש ,תודיסח

 -ץעגמורַא ןבָאה סָאװ ,םידימלת ענעעזעג |

 םוצ .תודיסח טײרּפשרַאפ ןוא טרעדנַאוװ

 -רעטעּפש יד ןרָאפעג ןענעז רעב 'ר יבר
 ךלמילא 'ר יבר יו ,םייבר עטסערג עקיד

 '+ יבר ,('ךלמילא םעונ" ןופ רבחמ)

 יול יבר ,רעקסּפעטיװ עלעדנעמ יבר ,אשוז

 ,(''יול תשודק,) וועשטידרעב ןופ קחצי

 ןופ רבחמ) ידאל ןופ ןמלז רואינש יבר
 יבר ןופ הטיש יד .ערעדנַא ןוא (?!אינת.;

 ןופ סָאװ עבלעז יד ןעוועג זיא רעב 'ר

 טָאה רעב 'ר יבר רעד רָאנ ,בוט םש לעב

 ןופ גנוטיידַאב יד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ

 ףיוא ,םידיסח יד ןופ רעריפ ןופ ,קידצ
 ןוא ןייז רהרהמ טשינ רָאט ןעמ ןכלעוו

 -שמ רעד זיא ,םלוע דוסי קידצ רעד ,רע

 ,ןטכיזניה עלַא ןיא טלעװ רעד ףיוא עיּפ
 ךיוא .עלעירעטַאמ ןוא עקיטסייג ןיא

 לעב םייב יו טקנוּפ ,רעב 'ר יבר םייב

 קנַאדעגטּפױה םעד ןעמ טניפעג ,בוט םש
 -עי ןיא ךיז טניפעג טייקכעלטעג יד זַא

 זַא ןוא טלעװ רעד ןופ גנוניישרעד רעד

 ,םינינע עלַא ןיא ןעמ ףרַאד טָאג ןעניד
 זיא רעב 'ר יבר ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רעשידיסח רעד ןגעק טפאשרענגעק יד
 טלעו רעשידגנתמ רעד דצמ גנוגעװַאב
 ביילקת רָאי ןיא ןוא ,ףרַאש רעייז ןרָאװעג

 ףיוא םרח רעד ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא
 רעבָא טָאה רעב 'ר יבר רעד .םידיסח יד
 -ןצּפָא טשינ םידימלת ענייז טגָאזעגנָא

 רָאי ַא ןיא .הקולחמ רעד ףיוא ןרעפטנע

 יבר רעד זיא ,גילקת ולסכ טיי ,םורַא

 קידנזָאלרעביא .ןרָאװעג רטפנ רעב 'ר

 -לעוו ,ךאלמ םהרבא 'ר ןוז ןקיצנייא ןייז

 ,יבר ןייז וצ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעכ

 -ןָא םידימלת יד ןבָאה הריטּפ ןייז ךָאנ

 5232 ןאסגרעב--רעב

 -- .טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןריפ ןביוהעג
 דיגמ ףענעז רעב 'ר יבר ןופ םירפס יד

 ,םירמא יטוקל ,(ח"נקת) בקעיל וירבד

 ןענעז רעב 'ר יבר ןגעוו -- .הרות רוא
 :ןעגנולדנאהּפָא ייר ַא ןרָאװעג ןבירשעג

 ןיא ןעגנוקרעמַאב יד ןענעז קיטכיוו
 -יימ :עיפארגָאיבַאטױא" סנאמיימ המלש
 "רעד רע) שטירזעמ ןיא ןעוועג זיא ןָאמ

 יבו םעד ןוא ."מ" טָאטש יד טנָאמ

 "ליש רע ןוא רעב 'ר יבר םייב (''ב"

 ןוא יבר םייב תבש ןופ םיגהנמ יד טרעד
 דיגמ רעשטירזעמ ןגעוו ;ןגָאז הרות ןייז
 ןופ ףוס םוצ ,2 ןויצ ןיא ץערג ךיוא עז

 -יאערבעה ןיא 9 דנַאב ייעטכישעג" ןייז

 לע םולש" לעפייווצ ;גנוצעזרעביא רעש

 ,"הלבקה תודלות" ,רעבָאלטָאג ;?לארשי
 {'םידיסחהו תודיסחה" ןיא יקצעדָארָאה
 ,"תודיסחה תודלות" ןיא ווָאנבוד

 יבר ןופ ןוז ,עוועיל ןופ יבר ,רעב
 "אס ןיא רעטעּפש ,רענישזיר לארשי 'ר

 רָאי ןיא) הריטּפ סרעטָאפ ןכָאנ ;ערוגיד
 עוועיל ןיא יבר ןרָאװעג רע זיא (א"ירת

 ךיז רע טָאה ט'יכרת רָאי ןיא ;(עינעמור)
 קעװַא זיא ,יבר ןייז וצ ןופ טגָאזעגּפָא

 ןוא .,ץיווָאנרעשט ןיא םיליכשמ יד וצ

 ַא "רחשה" ןיא טכעלטנפעראפ טָאה

 רַאפ ןוא הלבק ןוא תודיסח ןגעק ווירב
 טָאה סָאד :עיגילער יד ןרימרָאפער
 -ילַאג רעד ןיא םרוטש ַא ןפורעגסיױרַא

 -חמ עסיורג ַא ןוא טלעוו רעשידיסח-שיצ
 םייח 'ר יבר רעזנַאצ םעד ןשיווצ הקול

 ןופ םייבר יד ,רעדירב סרעב יבר ןוא
 לָאז רעב יבר ;ָאקטרָאשט ןוא ערוגידאס

 זיא ןוא ןָאטעג הבושת ןבָאה רעטעּפש
 -ורב ןייז ייב ןסעזעג ןרָאי עטצעל יד ןיא
  םהרבא 'ר יבר רערוגידאס םעד רעד
 ןיא רעדניק ןָא ןברָאטשעג זיא רע ;:בקעי
 ,ץ"לרת רָאי

 (1941 -- 1859) ירנאה ,ןָאסנרעב
 רעד ןיא ןפָאזָאליפ עטסדנטיײדַאב יד ןופ
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 רעד ןופ ּפָא טמַאטש ;טייצ רעטצעל
 -ָאפ ןייז ;עילימַאפ-ןָאסגרעב רעװעשרַאוו

 ;רָאטיָאּפמָאק -קיזומ א ןעוועג זיא רעט

 עיפָאזָאליפ רעד ןיא הטיש סנָאסגרעב

 םעד ןסַאפיוא ןָאק שטנעמ רעד זַא ,זיא
 ,קיגָאל טימ טשינ טלעוו רעד ןופ תוהמ
 ןייז ;עיציאוטניא טימ רָאנ ,ןעקנעד טימ
 ןַאלע7 רעטמירַאב רעד ךיוא זיא הטיש

 -ַאפ ןיא לַא טלעװ ןיא זַא ,לַאטיװ
 ,טנעמעלע-"גנואוש סנבעל"7 רעד ןַאר
 -רֶא עלַא ןיא ןבעל סָאד טרימרָאפ סָאװ

 ןגעק ףרַאש זיא סָאװ הטיש ַא ,ןעמזינַאג
 ;ןסקאוועג בושי רעשידיי רעד זיא טרעד = ! א ֹ עטַאמ רע .ןופ גנוסַאפיוא רעשיטסילאירעטַאמ רעד
 -נעצ רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ! .סנבעל ןופ ןוא ללכב לַא-טלעװ םעד
  "ופעג טָאה ױדרָאנ .טרפב ןעגנוניישרעד

 הלכשה רעשידיי רַאפ רעט - *.  ַאנ .טרפב ןעגנוניישרע
 ןרָאװעג ןוא ןָא ֹע / -יימ ןַארַאפ רָאװעג ,('םיפסאמ" יד ןוא ןָאסלדנעמ

  זצעל ענייז ןיא טָאה ןָאסגרעב זַא ןעגנונ

 רעשידיי רַאפ רעטנעצ ,םזיצילָאטַאק ףיוא טדמשעג ךיז ןרָאי עט ֹכ 5 :

 -גרעב ןשיװצ ןטייקכעלנע עסיוועג ןענ

 ,תודיסח ןוא ערעל סנָאס

 עדנפַאש יד" זיא קרעוװ:טּפיוה סנָאסגרעב

 ,"עיצולָאװע

 - יַאב ,(1884 ןריובעג) דוד ,ןָאסלנרעב
 ;שידי ןיא רעלעטשטפירש רעדנטייד

  -ץלַא ךָאנ" ,ילַאזקָאװ םורַא" ןופ רָאטױא

 ."דנאלשטייד" עז -- .ןשטייד יד ךרוד
 ײר ַא ןופ ןעמָאניעילימַאפ ןילרעב = וי ' יי יד דיי ולא עא - *בַאפ-ןט יא טצעזַאב ךיז ןרָאי עטצעל
 יד ןיא .''קצינעּפ,, ,'רעביֹוט רעד,, ,'י'ןעמ

 ,דנַאלסור ןיא דנַאּב

 ףסוי הכימ ,יקסוועשטידרעב
 -רעב ןיא 1921 -- שזובשזעמ ןיא 1865)
 ןוא רעלעטשטפירש רעשיאערבעה ,(ןיל

 . ןיא טנרעלעג טנגוי רעד ןיא ;רעקנעד

  הלכשה וצ ןעמונעג ךיז רעכַאנ ,תובישי
 ןטערטעגסױרַא ;גנודליב רעכעלטלעוו ןוא

 וצ ווירב םענעפָא ןייז טימ 'יחלשה" ןיא

 -יפָאזָאליפ ,ןעגנולייצרעד ליפ טכעלטנפע
 יּפָא עשיטירק:רוטארעטיל .,ןעייסע עש

  .עױרבעה ןיא ןבעגעגסיױרַא ;ןעגנולדנַאה
 . על עשידיי-טלַא" שטייד ןוא שידיי ,שיא

 ַא שטייד ןיא טכעלטנפערַאפ ?'טעדנעג

 554 ןילרעב--ןאסלעגרעב

 ןוא יניס,, גנולדנַאהּפָא עשיטירק-לביב

 ןעװעג זיא יקסעוושטידרעב ;"םיזירג
 טריפעגנײירַא טָאה סָאװ רעטשרע רעד

 -עג יד רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא

 עלַא ;עשטינ ןופ ןוויטָאמ ןוא ןעקנַאד

 "רעד ןענעז רעדנעב 20 ןיא ןטפירש ענייז
 ,1825---1921 ,גַאלרַאפ-לביטש ןיא ןעניש

 ןיא ןסיײרּפ ןופ טָאטשטּפױה ןילרעב
 ןט12 ןופ בושי רעשידיי ;דנאלשטייד

 יד ןבָאה רעטלַאלטימ ןיא ;טרעדנוהרָאי

 -לָאפרַאפ עטפָא ןטילעג ןדיי עקיטרָאד
 -גוהרָאי ןט17 ןופ ;םישורג ןוא ןעגנוק

 ןופ טייצ)

 -עלקפיוא ןוא הלכשה רַאפ לָאבמיס רעד

 ;(סעקישטנילרעב") ןדיי ןשיװצ גנור
 ןיא טּפַאשנסיװ

 רַאפ עלושכיוה) ךַארּפש רעשטייד רעד
 רעשיסקָאדָאטרָא ,טפַאשנסיו רעשידיי
 טפַאשרעה-רעלטיה רעד טניז ;(רַאנימעס

 ,1945 --- 1929 המחלמ רעד ןיא ןוא 3

 ןעמוקעגמוא ןדיי לייט רעסיורג ַא זיא

 היעשי (1 -- .טייקכעלנעזרעּפ עשידיי

 טנַאקַאב ךיוא ,(1799 -- 1725) ןילרעב

 יבר סלַא טלעװ רעשידמול רעד ןיא
 ,אלסערב ןיא רבחמ ןוא בר !קיּפ היעשי

 רעשרָאפ ןוא םידמול עטסנעזעגנָא יד ןופ
 טעמכ ;רוטאױעטיל רעשידומלת רעד ןיא

 ,רחסמ יא ןעוועג קסוע ןבעל ץנַאג ןייז !
 רָאי ןיא ,רעטלע רעד ףיוא טשרע ןוא

 אי ן עטלע רע 8 זראוועג ןדסנ - טייקכעלטלעוו ןריפניירַא רַאפ םעה דחא
 ' . *רַאפ ;רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא

 ענייז ןענעז טמירַאב
 יד ןופ םירפס ןוא ארמג רעד וצ תוהגה

 "וצטסעפ טימַאב ךיז טָאה רע ;םינושאר
 ןטכירַאפ ןוא ןטסקעט עקיטכיר יד ןלעטש

 -עגניירַא ייז ןיא ןענעז סָאװ ןזיירג יד
 יד ןיא רעביירשרעביא יד ךרוד ןלָאפ
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 ענייז ;רעקורד יד ךרוד ךיוא יוו די-יבתכ
 ןופ ףד ןדעי ףיוא טקורדעג ןעעז תוהגה

 ןענעז םירפס-טּפיוה .ענייז ;ארמג רעד

 -ינימ" ,םולב רצוא" ,''החכשה רמוא"

 -אר" ,(סולקנוא םוגרת ןפיוא) !יאמוגרת

 תליאש" ,(הבר שרדמ םוצ) ייןויצל ןוש
 ,ס'שה ישודיח" ,(תותליאש םוצ) "'םולש
 ןילרעב ריאמ (2 -- .'תובשוימ תוישוקיז

 -עגנָא ,'ב"יצנ" ןופ ןוז ,(1880 ןריובעג)
 -ָאטרָא-שיטסינויצ רעד ןופ רעריפ רענעז

 -רַאפ ;!יחרזמ" עיצאזינַאגרַא רעשיסקָאד

 ןייז ןגעוו תונורכז עלופטרעוו טכעלטנפע
 הידּפולקיצנא, ןופ רָאטקַאדער :רעטָאפ
 יבצ ילתפנ (9 --- .הכלה רַאפ י'תידומלת

 .ףיױא טנַאקַאב ,(1892 -- 1817) הדוהי
 ךיוא ,''ביצנ" ןעמָאנ-תובת-ישאר ןטימ

 שאר ןוא בר ןילרעב ביל שרעה יבר

 -יא טָאה רע ואוו ,ןישזָאלָאװ ןיא הבישי

 רעווש ןייז ךָאנ הבישי יד ןעמונעגרעב
 -סיוא טָאה רע ;רענישזָאלָאװ קחצי יבר
 ןענעז עכלעוו ,םידימלת ךס ַא טלעטשעג

 ךס ַא :םינבר ענעעזעגנָא ךָאנרעד ןרָאװעג
 -ַאב רעטעּפש ןענעז םידימלת ענייז ןופ

 "יל רעשיאערבעה רעד ןיא ןרָאװעג טנַאק
 ךיוא טָאה רע :טפַאשנסיוװ ןוא רוטארעט
 -שיץרא בושי טימ טריסערעטניא ךיז

 קמעה" ןענעז םירפס-טּפיוה ענייז ;לאר
 "רבד קמעה,, ,תותליאש ןפיוא ''הלאש
 תובושת םיקלח ייווצ יד ןוא הרות ףיוא

 -טנפערַאפ ךיוא טָאה רע ?"רבד בישמ"
 -ערבעה ענעדישראפ ןיא םירמאמ טכעל

 ,ןעגנוטייצ עשיא

 (1915 --18233)  םהרבא ,רענילרעב
 ;טפַאשנסיו רעשידיי ןיא רעטנרעלעג
 -אנאמ" ךַארּפש רעשטייד ןיא טריגַאדער
 -ַאב :'םוטנדיא ןופ טפַאשנסיװ רַאפ ןיז
 וצ י'םימדרנ יציקמ" טפַאשלעזעג יד טיינ
 -ידיי עטלַא ןופ די יבתכ ןכעלטנעפרַאפ

 ןיא) ןטעברַא:טּפיױה ענייז ;םירפס עש
 ןיא ןבעל עשידיי סָאד , ןענעז (שטייד
 -רעביא) "רעטלַאלטימ ןיא דנַאלשטייד

 236 דלעפנרעֿב--רענילרעב

 "והיה ייח" שיאערבעה ןיא ןרָאװעג טצעז

 עשרַאװ) ,"םייניבה ימיב זנכשאב םיד

 "םיור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג" ,(0

 (שיאערבעה ןיא טצעורעביא ךיוא)

 -גה טימ הרות ףיוא יישר ןבעגעגסױרַא

 טפירש-קנעד ַא ןענישרעד זיא סע :תוה
 -בא תכרב" ייליבוי ןקירָאי-70 ןייז דובכל
 ןענעז סע ואוו ,(1902 רָאי ןיא) י'םהר
 ןעגנולדנאהּפָא ןוא קרעװ יד טנכייצרַאפ

 ,רענילרעב ןופ

 -קנארפ ןיא 1786) גיוודול ,ענרעב
 "-עטשטפירש ,(זירַאּפ ןיא 1827 -- טרופ

 רעפמעק סטייהיירפ ןוא רעקנעד ןוא רעל

 -עג ,ןדיי ןופ טמַאטשעג ,דנאלשטייד ןיא
 ענייז ןיא ;'ךורב בייל" דיי סלַא ןסייה

 רע טָאה ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ןוא ןטפירש

 עיצקַאער ןגעק ףמַאק קרַאטש ַא טריפעג
 ןפילטנַא טזומעג ;םזיטימעסיטנַא ןוא

 -עג ענייה טימ ןעמַאזוצ ;דנַאלשטיײד ןופ

 טנַאקַאב ןָאטעילעפ ןשטייד םעד ןפַאש
 -נַא ןוא יזירַאּפ ןופ ווירב" ענייז ןענעז
 ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעוו ,קרעוו ערעד

 ?'ןטפירש ענעסאלעגכאנ" .גנולמַאז רעד
 יד םיא ןגעק טכעלטנפערַאפ טָאה ענייה
 ."ענרעב רעביא ווירב,, קימעלָאּפ

 -אג ןיא 1860 ןועמש ,דלעפנרעב
 -עטשטפירש ,(ןילרעב ןיא 1940 -- עיציל
 רעניבאר ןעוועג ;רעקירָאטסיה ןוא רעל

 ןיא טניואוועג 1894 ןופ ;דארגלעב ןיא
 ןוא םירפס רעגילדנעצ ןבירשעג ;ןילרעב

 שיאערבעה ןיא םירמאמ רעטרעדנוה ליפ
 זיא רפס-טּפיוה ןייז ;שטייד ןיא ןוא
 עשראוו ,ןלייט ייווצ) ??םיהלא תעד"
 רעד ןופ עטכישעג יד זיא סָאד 7
 עטסטלע יד ןופ עיפָאזָאליפ רעשידיי
 -לות" :טייצ רעטסעיינ רעד זיב ןטייצ
  "שג) "לארשיב תיתדה ןויצמרופירה תוד
 יב גנוגעוואב-םרָאפער רעד ןופ עטכיש
 -ָאטסיה) "שדוקה יבתכל אובמ" ;(ןדיי
 םירפס יד רעביא גנושרָאפ עשיטירק-שיר
 ןופ גנולמאז) ייתועמדח רפס" ;(ךיינתח
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 "ידי רעד ןיא תורוג יד רעביא ןלַאװק

 לאירבג" ,"דמחומ" ;עטפישעג רעש

 טָאה רע ;ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא יירסיר
 ,שטייד ףיוא ךיינת םעד טצעזרעביא ךיוא
 ןוא ,י'דומלת" ןגעוו שטייד ןיא ןבירשעג

 רעד ףיוא סולפנייא ןייז .רעכיב ערעדנַא

 -תובישי רעשידיי רעד ןופ גנודליבסיוא

 ןט20 ביוהנָא ןוא ןט19 עדנע ןיא טנגוי

 ,סיורג רעייז ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי

 ַא ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ ןייטשנרעב
 ןרהא (1 -- .ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ייר
 -טפירש רעשטייד-שידיי ,(1884 --- 1812)

 -ַאנ ןופ רעטאזירַאלוּפָאּפ ןוא רעלעטש

 ןילרעב ןיא טניואוועג ;טפַאשנסיוו-רוט
 "ףבטה תועידי" ענייז ןענעז טמירַאב
 דוד ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעביא)
 ךיוא ןבירשעג ;(1891 עשראוו) ,ןַאמשירפ

 עלעגייפ" ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנולייצרעד

 יצאנגיא (2 -- .'רובג לדנעמ" ,י'דיגמ

 ןשידיי ןופ רעשרָאפ ,(1909 -- 1826)
 גנולמַאז ןייז טכעלטנפערַאפ ,רָאלקלָאפ

 ,(1908 רָאי) שידיי ןיא ""רעטרעווכירּפש"
 -גירג ,םירפס עטלַא עלופטרעוו טלמַאזעג

 -ָאלט רעד ייב קעטָאילביב רעד ןופ רעד

 ,עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס עקצַאמ

 -כָאט ,ןסעצנירּפ עשידי עקינערעב
 ןט1 םעד סּפירגַא גינעק ןשידיי ןופ רעט
 ןט2 םעד ספירגא ןופ רעטסעווש ןוא
 רעכעלטסירק רעד ןופ 28 רָאי ןיא ןריובעג

 טמירַאב ןעװעג זיא יז ;גנונעכערטייצ
 סוטיט ;גנודליב ןוא טייקנייש ריא טימ

 ריא ןיא ךיז טָאה ראזעצ רעשימיור רעד
 סעסוטיט ןופ טייצ רעד ןיא ;טבילרַאפ
 ינש תיב ןברוח םייב ןדיי ןגעק המחלמ

 יז ;רעגַאל סעסוטיט ןיא ןעוועג יז זיא

 תבוטל לָאמ עקינייא טימַאב ךיז טָאה

 -ָאפ ןייז ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ;ןדיי

 -רַאפ סוטיט ריא טָאה סוניספסא רעט
 עקינערעב ןופ עטכישעג-סנבעל יד ;טזָאל

 -ָאטסיה ייר א ראפ עמעט סלא טנידעג טָאה

 538 אטשעב--ןייטשנרעב

 .(ערעדנא ןוא רעכאמוש) ןענאמָאר עשיר

 -- ן770) שטיװָאלעסַאי קערעב
 קצָאק ייב טכַאלש רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ןוא קינװָאקלוּפ רעשידיי ;(1809 רָאי ןיא

 יד ןיא תומחלמ עשיליוּפ יד ןיא דלעה

 ייב רעכַאנ ןוא ָאקשושטשָאק ןופ ןטייצ

 תעב רע טָאה 1794 רֶאי ןיא ;ןענָאעלָאּפַאנ

 רעד רַאפ דנַאטשפױאיָאקשושטשָאק םעד
 ַא טעדנירגעג ןליוּפ ןופ גנואיירפאב
 יד ןיא לײטנַא ןעמונעג ;קלוּפ ןשידיי
 ןייז ןגעוו ;ןאיגעל ןשיליוּפ ןופ תומחלמ

 ייר ַא ץוחַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןבעל
 -יּפ ןיא יקסנינול) רעכיב עשירָאטסיה

 .ןענַאמָאר ךיוא (שיל

 -ע) רעב קחצי ,שטיווַאקרעב
 "טפירש רעשיאערבעה-שידיי ,(1885 ןריוב
 ץוחַא ,לארשי-ץרא ןיא טציא .רעלעטש

 "יא ךרוד טנַאקַאב רע זיא קרעוו ענעגייא
 ןופ קרעו יד שיאערבעה ןיא ןצעזרעב
 ענעגייא ענייז ;םכילע-םולש רעווש  ןייז

 תומי" ,'םדא ינבכ םינושארה" קרעוו
 -ער ךיוא טָאה רע ;ערעדנַא ןוא !"חישמה
 ןיא "טלקמ" ןוא 'ןרותה" יד טריגַאד

 .עקירעמַא

 -- 1800 היעשי ,יקסדַאשרעב
 ;יקציוװעשַאמאד ןופ םינָאדוװעסּפ ,(8
 עניז :רעלעטשטפיוש רעשיאערבעה
 דגנ" ןוא ייהרטמ ןיאב" ןענַאמָאר-טּפיױה
 םעד טריגאדער טייצ עסיוועג ַא ?'םרזה

 .ענליוו ןיא י!ןמזח;,

 יו ;לארשי תוכלמ ןיא גינעק אשעב
 ז"ט 'א םיכלמ ןיא טלייצרעד טרעוו סע
 ןגעק דנַאטשפיױא ןַא טכַאמעג רע טָאה
 "יד-םעברי רעד ןופ בדנ ךלמ ןקידרעירפ
 -ָארּפ ךיז ןוא ,טיוטעג םיא ןוא ,עיטסַאנ
 טבעלעג טָאה רע .ךלמ סלַא טרימַאלק
 -רָאי ןט8 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 -ערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוח
 ,גנונעכ
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 תומש שמוח ןיא ירֹוא ןב לצלצב
 -עג טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו חייל
 זַא ןוא ,רבדמ רעד ןיא ןכשמ םעד טיוב

 -רךַא עלַא ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רע
 ןוא ןייטש .,רעבליז ,דלָאג ןיא ,ןטעב
 ןגעו טכַארבעג טרעוו שרדמ ןיא ,ץלָאה

 ,הדגא ירוּפיס ליפ המכח ןייז

 "ורי ןיא עלוש-טסנוק עלוש-לאלצב
 ךרוד 1906 רָאי ןיא טעדנירגעג ,םילש

 ןענעז עלוש רעד ייב ;ץַאש רָאסעּפָארּפ

 ןטַאטשרַאװ - רעקרעװטנַאה ןַארַאפ ךנוא
 ַא ךיוא יו םואעזומ-טסנוק ַא ךיוא יו
 טייצ עסיוועג ַא ;טסנוק רַאפ קעטָאילביב

 בילוצ ןסָאלשעג ןעוועג עלוש יד זיא

 "יו יז זיא 1925 ןיא ;דלעג ןיא לגנַאמ

 ןעמָאנ םעד רעטנוא ןרָאװעג טנפעעג רעד

 ."שדחה לאלצב"

 -עג ,(עקנארק ןכוזַאב) םילוח רֹוקב
 ןיא ןטכילפ עזעיגילער-שיטע יד ֹוצ טרעה

 זַא ,טגָאז ד"י הטוס ארמג יד .םוטנדיי
 ,טָאג ןופ תודמ יד ןופ סנייא זיא סָאד

 ןייז תלוח רקבמ ןעמוקעג זיא רעכלעוו
 טרעוו זיכק תבש ארמג ןיא ,וניבא םהרבא

 תווצמ יד ןופ זיא םילוח רוקב זַא ,טגָאזעג
 ןטכורפ ערעייז טסינעג שטנעמ רעד סָאװ

 טביילב ןרק רעד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא
 -דנ ארמג רעד ןיא .טלעװ רענעי רַאפ

 יװ ,ןעגנוזייונָא ןַארַאפ ןענעז טל םיר

 -עג טרעוו סע ןוא ,עקנארק ןכוזַאב וצ
 לט60 ַא וצ טמענ רעכוזַאב רעד זַא ,טגָאז
 טרעוו ביי תבש ןיא ;טייהקנארק רעד ןופ
 ןקנארק םעד ןשטניוו לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג
 שרעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ האופד ַא
 ןגָאז ןעמ לָאז תבש םוא ןוא ,עקנארק
 ,"אובל הכורק האופרו קועזלמ איה תבש"
 "ונעגנָא טרעו םירפס ערעטעּפש יד ןיא
 עמירָא ייב םילוח רוקב רעד זַא ןעמ
 ןבעג ןיא ךיוא ןיײטשַאב ףראד עקנארק
 ,עציטש-טלעג ,תואופר ,ףליה עקנארק יד
 טעמכ ןיא --- .טכַאנייב ייז ייב ןייז ףיוא
 -עּפס ןעװעג ןענעז תולהק עשידיי עלַא

 אמורד רב --?אלצב
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 וצ "םילוח רוקב"" ןופ תורבח עלעיצ

 ,עקנארק עמערַא ןפלעה

 דלעה ןוא רעריפ ןועמש ,ארוינ רב
 רעמיור יד ןגעק ןדיי ןופ המחלמ רעד ןיא

 תיב ןט2 ןופ ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא
 -ערטסקע יד וצ טרעהעג טָאה רע ;שדקמה
 םילשורי ןיא טָאה רע ןוא רעפמעק עמ

 -ָאטסירַא עשידיי יד ןופ ךס ַא טיוטעג

 דשוח טָאה רע עכלעוו ,רעריפ עשיטירק
 -יור יד טימ ןכַאמ םולש ןלעװ ןיא ןעוועג

 . עגנייא ןרָאװעג זיא םילשורי ןעוו .רעמ

 -נגנאפעג ןיא ןלאפעגניירַא רע זיא ןעמונ
 םיא ןבָאה עכלעוו ,רעמיור יד וצ טפַאש
 -עג טרָאד ןוא םיור ןייק טריפעגקעווַא

 -יפעג ארויג רב ןגעוו תועידי יד .טיוט

 סויוואלפ ןופ קרעװ יד ןיא רָאנ רימ ןענ

 -יס יד ןיא ןגעקאד (''המחלמ עשידייי)

 ןוא ארמג רעד ןיא ןברוח ןגעוו םירוּפ
 ,טנָאמרעד טינ ןעמָאנ ןייז טרעוװ םישרדמ

 רעד ןיא דלעה רעשידי אמורד רב
 ארמג רעד ןיא .אכלמ רוט ןופ המחלמ

 בילוצ זַא ,טלייצרעד טרעװ ז"נ ןיטיג

 רוט ןרָאװעג בורח ןוה ַא ןוא ןָאה ַא

 סָאװ דלעה רעשידיי רעד זַא ןוא ,אכלמ

 רעפמעק יד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא

 רעסיוועג ַא ןעוועג זיא רעמיור יד ןגעק

 ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,אמורד רב

 ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ןיא תורוכג עסיורג

 זיא טלָאמעד טשרע ןוא ,גנַאלש ַא ךרוד

 ןדיי יד ןגיזַאב וצ רעמיור יד ןעגנולעג

 -למ רעד רעביא רוּפיס ןעצנַאג םעד ןגעוו

 ןיא טרָא ןַאא "אכלמ רוט" ןופ המח
 ('ךלמה רה" שיאערבעה ןיא ,לארשי-ץרא

 ןופ ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןארַאפ ןענעז
 סָאד זַא ןעקנעד לייט .רעשרָאפ עטנרעלעג
 -רתיב רעד ןופ דָאזיּפע ןַא ןעוועג זיא
 ךעלטנגייא זיא אמורד רב זַא ןוא המחלמ

 ןעקנעד עטנרעלעג ערעדנַא .אבכוכ רב
 ַא ןעועג זיא המחלמ אכלמ רוט יד זַא
 טָאה רעכלעוו ,דנַאטשפיוא רערעדנוזַאב
 לָאז ןוא ,רתיב טימ תוכייש ןייק טינרָאג
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 -לָאװ) רעטעּפש ליפ ןעמוקעגרָאפ ןבָאה

 ,''הדגא ירתסמ" ןיא ןַאמ

 דלעה רעשידיי רעטמירַאב אבפופ רב
 טריפעג ,125---1232 ךרעל לארדשי-ץרא ןיא
 .רעקירדרעטנוא עשימיור יד ןגעק המחלמ

 ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא אבכוכ רב ןגעוו
 -ַָאטסיה עשידיי-טינ ןוא עשידיי ךס ַא ךרוד

 ןוא רעריש ,ץערג ,טרָאּפָאּפאר יװ רעקיר
 רב םורַא ןַארַאפ ןענעז טע .ערעדנַא
 -ָאלק-טשינ ךס ַא המחלמ ןייז ןוא אבכוכ
 טרעװ אבכוכ רב ןעמָאנ רעד ,ןכַאז ער

 יד ןיא טּפיוהרעביא ןוא ארמג רעד ןיא
 ;טנָאמרעד טשינ ןלאווק עשידיי עטלַא

 -עת ימלשורי) ארמג רעד ןיא טסייה רע

 -וכ ןב" (רעטרע ערעדנא ןוא ד"פ תינ

 -עגנָא ןרעװ תועבטמ ענייז ןוא ,'יאביז
 רֶע (ז'צ אמק אבב) 'תויבזוכ" ןפור

 טָאטש רעד ןופ טמַאטשעג ןֿבָאה לָאז

 ןלאווק עשימיור עטלַא יד ןיא רָאנ ,ביזכ

 "נָא רע טרעוו (ערעדנַא ןוא סויסאק איד)

 ,ימלשורי ןיא ;'אבכוכ רב" ןפורעג

 -:עהנָא ןייז זַא ,טגָאזעג טרעו 'ו תינעת
 ףיוא טָאה ,אביקע יבר אנת רעד ,רעג

 בכוכ ךרד" קוסּפ םעד טגַאזעג םיא
 ,(בקעי ןופ סױוַא זיא ןרעטש ַא) ייבקעימ
 ןופ טזייו יןילמ ךרע" ןיא טרָאּפַאּפַאר

 ןועמׂש ןסייהעג טָאה רע זַא ,שרדמ ַא
 "עג טָאה ןעמ סָאװ תועבטמ ענייז ףיוא
 -- .ןועמש ןעמָאנ ןייז ןַארַאפ זיא ,ןענופ

 -רא עקרַאטש ַא ןעמונעגפיונוצ טָאה רע
 ןיא טָאה רע ןוא רעפמעק עשידיי ןופ יימ
 עשימיור יד טגיזַאב ןטכַאלש עכעלטע
 וצ ןענעז סע .לארשי-ץרא ןיא ןלַארענעג

 -יפ עשידיי ענעעזעגנָא ןענַאטשעגוצ םיא

 ףֶע .אביקע יבר אנת רעד ייז ןשיווצ ,רער
 -מעק ןאילימ ןבלַאה א טַאהעג ןבָאה לָאז

 רָאי ןיא ךרעל ןעוועג זיא סָאד .רעפ
 -יא טשרעהעג רע טָאה רָאי ייווצ ,2
 ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא לארשי-ץרא רעב
 ךיא ןעמונעגנייא טָאה רע זַא ,גנוניימ
 תיב סָאד טיובעגפיוא קירוצ ןוא םילשורי

 אבכוכ רב

 ןייז ןיא טרָאּפָאּפאר
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 טדימשעגסיוא טלָאמעד טָאה רע ,שדקמה

 זיא סע עכלעוו ףיוא ,תועבטמ ענעגייא

 ןעמָאנ ןייז טייז ןייא ףיוא טצירקעגפיוא

 -חל" טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןועמש

 ןופ גנואיירפאב רעד וצ) יילאדשי תור
 סונירדא רעויק רעשימיור רעד .(ןדיי

 -רַאטש ַא לארשי-ץרא ןייק טקישעג טָאה

 -ייפ ןופ גנוריפ רעד רעטנוא יײמרַא עק
 -עוװ ,סורעוועס סוילוי לארענעג ןטסקיא

 ץנַאג ןעמענוצנייא ןעגנולעג זיא סע ןעמ
 -סעפ רעד ןופ םַאנסיױא ןטימ לארשי-ץרא

 -ןַאב ,ףרָאד ןיילק ַא טציא) י"רתיב" גנוט
 אבכוכ רב ואוו ,(םילשורי ןבעל עיצַאטס

 ,ײמֹרַא ןייז טימ טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה

 טרעיודעג טָאה רתיב ןופ גנורעגַאלַאב יד

 באב העשת ןיא 135 רָאי ןיא ןוא ,רָאי ַא

 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא רתיב זיא

 ַא ןטנַאטשעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,רעמיור
 ןיא ןײלַא אבכוכ יב .ןדיי ןאילימ ןבלָאה
 -שייץרא םורד ץנַאג .ןעמוקעגמוא ךיוא

 "ימיור רעד ןוא ,בורח ןרָאװעג זיא לאר
 ןבעגעגסױרַא טָאה סונירדא רעזייק רעש

 "עז טלָאמעד ,ןדיי ףיוא תוריזג ערעווש
 -ידיי עסיורג ייר ַא ךיוא ןעמוקעגמוא ןענ

 יבר ,אביקע יבֹר םיאנת יד ,רעריפ עש
 ןוא אבכב ןב הדוהי יבר ,ןוידרת ןב אנינח

 -ַאב זיא רתיב ןופ ןברוח רעד .ערעדנא
 ּפַאלק ןרעווש ַאוַא רַאפ ןרָאװעג טכַארט
 -ורי ןברוח רעד יו קלָאפ ןשידיי ןרַאפ

 ןופ ןשינעעשעג עלַא יד םורַא --- .םילש
 "עג ןּבָאה סָאװ תוביס יד ןוא אבכוכ רב
 "יקולח ליפ ןַארַאפ ןענעז ,וצרעד טריפ
 .רעקירָאטסיה עטנרעלעג יד ןשיווצ תועד

 -ַאב "ןילימ ךרע"
 -ַאד יד ךיוא ןוא ןגָארפ עלַא יד טלדנאה
 "וקעגרָאפ ןענעז ןשינעעשעג יד ןעוו ,סעט
 טרָאד .תואיקב ןוא תופירה ליפ טימ ,ןעמ
 תודגא עלַא יד טלדנאהאב ךיוא ןרעוו

 הכיא) שרדמ ןוא (ז"נ ןיטג) ארמג ןיא
 תומחלמ סאבכוכ רב ןגעוו (ד8"7 יתבר

 יַאּפ עשיגארט יד -- .תורובג ענייז ןוא
 סלָא טנידעג טָאה אבכוכ רב ןופ גנוריס
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 רעלעטשטפירש ענעדישרַאפ רַאפ עמעט
 ןיא ןדאפדלָאג שידיי ןיא)
 ןפיוא -- .(יקסווָאכינרעשט שיאערבעה

 טייצ רעד ןיא ןענעז ייאבכוכ רב" ןעמָאנ

 -טרָאּפס ,ןעניײרַאפ-ןטנעדוטס ןענַאטשטנַא
 סטרָאּפָאּפאר ןיא םיטרּפ --- .ןטפַאשלעזעג

 ץערג ,('סונירדא" ךרע) 'ןילמ ךרע"
 ,'םינושארה תורוד" סיולה ,עטכישעג
 ."אבכוכ רב" ןיביי

 תובא יקרּפ הנשמ רעד ןיא הוצמ רב
 הרשע שלש ןב" טגָאזעג טרעוו ,'ה קרּפ

 טלַא טרעװ לגניא שידיי ַא זַא ,!'תווצמל
 זומ רע ןוא קירעילופ רע טרעוװ ,רָאי 13

 -רעד א יו ךיילג תווצמ עלַא ןייז םייקמ

 ערעדנַא ייר א ןיא ךיוא .ענעסקַאװ

 וצ זַא ,רימ ןעניפעג דומלת ןיא רעטרע

 -ָאי-לופ ,ןסקַאװרעד ןעמ טסייה רָאי 2

 קורדסיא רעד טמַאטש ןופרעד .קיר

 טרעוו לגניא ַא ןעוו 'יהוצמ רב ַא ןרעוו"

 וצ ןָא טלָאמעד טביוה רע .רָאי 12 טלַא

 ןעניואוועגוצוצ םיא ידכ) ןיליפת ןעגייל
 ןָא םיא טימ ןעמ טביוה ,ןגייל ןיליפת וצ

 רָאי ַא םותי ַא ייב ןוא ,רעירפ טַאנָאמ ַא
 רוּפכ םוי ןטסַאפ ןָא טביוה רע ;(רעירפ

 דיי רענעסקַאװרעד-לופ ַא טרעװ רע ןוא
 זיא סע .ןטכילפ עזעיגילער וצ גוצאב ןיא

 רעד ןופ תבש םעד ןפורוצפיוא גהנמ רעד
 ,הרות רפס רעד וצ הוצמ רב םעד ךָאװ

 רעד ןוא ,ריטפמ הילע רעד וצ ךעלנייוועג
 יז םיא ףיוא טלָאמעד טכאמ רעטָאפ
 "הז לש !ושנעמ ינרטּפש ךורב" הכרב

 ןייז ןופ ןרָאװעג טיירפַאב ןיב ךיא סָאװ)

 זַא ,טסײה סע ;(טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 רַאפ ןעועג רעטָאפ רעד זיא טציא זיב
 טרעוװו גהנמ רעד .ךעלטרָאװטנַארַאפ םיא
 השרפ הבר תישארב שרדמ ןיא טנָאמרעד
 ַא ןכַאמ וצ גהנמ ַא ךיוא זיא סע ,ג"'ס
 רעד ןוא גנורעייפ הוצמ רב רעד וצ הדועס
 עֵר יד ןיא .השרד ַא טגָאז הוצמ רב
 -ןייא טריפעגנייא זיא סעדניימעג-ם'רָאפ
 ךיוא ?ןעגנורעייפ-הוצמ-רב" ןענעדרָאוצ

 הוצמ רב

 טי

54 

 ,רָאי12 טלַא ןרעוװו ייז ןעוו ךעלדיימ ראפ
 עלַא ."עיצַאמריפנָאק, סע טפור ןעמ

 -בעלרעייפ יד ןוא הוצמ רב ןגעוו םיטרּפ

 -רַאפ ןעוועג טימרעד ןענעז סָאװ ןטייק

 רעדנעל ןוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןדנוב
 "ביר קחצי טכעלטנפערַאפ סנטצעל טָאה

 "בזלו תואל" גנולדנַאהּפָא ןַא ןיא דניק
 "ךור

 -ורי ןיא דיי ַא ןופ ןעמָאנ אצמק רב
 ןיטיג ארמג ןיא הדגא רעד טיול .םילש
 ןופ ןברוח םוצ טריפרעד רע טָאה ו"נ
 -יסמ ַא קידנבעגרעביא ,שדקמה תיב ןט2

 -עג דרומ ןבָאה ןדיי יד זַא ,םיור ןייק הר
 סָאד לָאז רע .רעזייק ןשימיור ןיא ןעוו
 -טנפע םיא ןבָאה ןדיי לייוו ,ןָאטעג ןבָאה

 "עג לייט .הדועס ַא תעב טקידיײלַאב ךעל
 סוסּפמעסק" לָאז סָאד זַא ןעניימ עטנרעל
 טרעוו רעכלעוו ,!סוסּפמעסק ןופ ןוז רעד

 ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי םייב טנָאמרעד

 ,סויוואלפ ףסוי טייצ רענעי

 ,םיאנת רוד ןטצעל ןופ ,אנת ארפק רב
 רבח ַא ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ עדנע ןיא
 טול :אישנה הדוהי יבר ןופ דימלת ןוא

 ןסייהעג ןבָאה רע לָאז ןעגנוניימ לייט

 -עג ןבָאה רע לָאז ערעדנַא טול ;ןועמש

 טָאה רע ;?'רזעלא,, רעדָא ייאבא,, ןסייה

 תלהק שרדמ) תוינשמ ענעגייא טלמאזעג
 ףיוא טלייצרעד טרעװ 'נ םירדנ ןיא .(ו
 רע ןוא רעלציוו ַא ןעוועג זיא רע זַא ,םיא
 אישנה הדוהי יבר ןעװעג חדבמ טָאה

 -רָאפ ךיוא טָאה רע ;תוחמש ענייז ףיוא
 םעד :שינעטער ַא שיאערבעה ןיא טסַאפ
 -עג ויא אישנה הדוהי יבר ןעו גָאט
 טױט ןגעוו העידי יד רע טָאה ןברָאטש
 -יאערבעה רענייש ַא ןיא ןבעגרעביא
 ןענעז סע ;(ד"ק תובותכ) הצילמ רעש
 תוכלה ליפ ארמג רעד ןיא םיא ןופ ןַארַאפ
 זַא ,רע טגָאז 'ה תובותכ ןיא :תודגא ןוא
 טשינ ןרעה וצ ןדיימסיוא ףרַאד שטנעמ ַא
 רֶע טגָאז א"נק תבש ןיא ;ןכַאז ענייש
 שטנעמ ַא) "םימחר םדא שקבי םלועל"
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 חבר שרדמ ןיא ;ןטעב קידנעטש ףרַאד

 -כיוו רעד ןגעוו רע טדער חיימ תישארב

 ,םולש ןופ טייקיט

 ןוא בר (1942 -- 1868) םייח ידארב
 -ץרא ןיא סנטצעל ,גארּפ ןיא רעטנרעלעג
 -טנפערַאפ ;םיטויּפ ןופ רעשרָאפ ;לארשי
 -ַאֹּפ רעשיאערבעה ןופ עיגָאלָאטנַא טכעל

 "יטסניא ןופ רעטייל רעד סנטצעל :עיוע
 עיױעַאּפ רעשיאערבעה ןשרָאפ רַאפ טוט

 ,םילשורי ןיא רעטלַאלטימ ןיא

 (1881 ןריובעג) גילעז ,יקצעדַארב
 -גנע ןיא קיטאמעטַאמ ןופ רָאסעפָארּפ
 -ויצ רעד ןופ רעריפ רעשיטילָאּפ ;דנאל

 רעשידיי ןוא עיצאזינַאגרָא רעשיטסינ

 ,ץנעגַא

 עשידי עפורג ַא רענניז רעדָארּב
 ןט19 ןופ טימ רעד ןיא רעגניז-סקלָאפ

 -עג ,דָארב ןופ טמַאטשעג ;טרעדנוהרָאי
 עיצילַאג-חרזמ 'עינעמור רעביא טרעדנַאוו

 "וק ענעגייא ןעגנוזעג ,דנַאלסור-םורד ןוא
 יז ןשיוצ רעטסטסנַאקַאב רעד .ןטעלּפ

 ןוא ןחדב ,תוילגרמ-רעדָארב לרעב זיא

 -ידיי ענייז ;(1880 -- 1817) ךרעל) רעגניז
 רעייז ןעוועג ןענעז ןטעלּפוק-סקלָאפ עש

 . ליפ ןבָאה רעגניז רעדָארב יד .רעלוּפָאּפ
 תופידר יד תעב ןוא סופיירד ןופ סעצָארּפ .ןופ גנואייטשטנא רעד וצ ןפלָאהעגטימ

 . ןוא עיצילַאג-חרזמ ןיא רעטַאעט ןשידיי

 . יד ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט ןוא עינעמור

 . -ַאעט סגדַאפדלָאג ןיא ןטסיטרַא עטשרע
 ,רעט ,םזינויצ ןופ |

 ,עקירעמַא-םורד ןיא דנַאל עליזַארב
 יז ןשיװצ ,רעניואוונייא ןאילימ 42 ייב

 טָאה בושי רעשידיי רעד ;ןדיי טנזיוט 0
 "ונא ךרוד 1548 רָאי ןיא ןביוהעגנָא ךיז
 עיליזארב ןיא ךיוא ;לאגוטרָאּפ ןופ םיס

 ;עיציזיוקניא יד טלָאמָאד ןעוועג זיא

 טפאשרעה רעשידנעלָאה רעצרוק רעד תעב
 -יזארב ןיא ןעוועג ןענעז (1624 רָאי ןופ)
 ןעוועג 1654 רָאי ןיא :תולהק עשידיי עיל

 -רָאי ןט19 בױהנָא ןופ ;ןדיי ףיוא שורג ַא

 246 תיזשארב---ידַארב

 -יא עשידיי עניילק ַא ןביוהעגנָא טרעדנוה

 ןדי עשידרפס ןופ ןטסײמַא ,עיצארגימ
 טרעדנוהרָאי ןט20 ביֹוהנָא ןיא טשרע

 ןדיי עשיזנכשַא ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה
 עכעלטע טעדנירגעג טרָאד טָאה א"קי

 ךיז ןעניפעג ןדיי ןטסיײמַא .סעינָאלָאק

 ,אריענָאשז עד ָאיר טָאטשטּפױה רעד ןיא

 (1941 -- 1856) יאול ,סיידנַארב
 ןטסכעה ןיא דילגטימ ,טסירוי רעשידיי
 ןיא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא טכירעג
 -טימ ,טסינויצ ןוא רעוט-ללכ ,עקירעמַא

 -רעוו םעד תעב 1919 רָאי ןיא ןפלָאהעג

 ןיא ןדיי תבוטל ךַאמּפָא-םולש רעליאס
 -יטקארּפ ןופ ןטלַאהעג רע טָאה םזינויצ

 ןפלָאהעג :טעברַא רעטאווירפ ,רעש
 -טנע רעד רַאפ ןטפאשלעזעג ליפ ןדנירג
 .לארשי-ץרא ןופ גנולקיוו

 ,(1927 -- 180) גרַאעג ,םיידנארב
 -ַאב ןהכ סירָאמ ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז
 :קרַאמנעד ןיא רעלעטשטפיוש רעטמיר

 -עטיל רעדנטיידַאב רעייז סלא טנכערַאפ

 יד" קרעװטּפיױה ןייז ;:רעקיטירק-רוטַאד

 רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנומערטשטּפיוה

 ךיז ןדיי טימ ;?טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ
 ןטנַאקַאב ןיא רָאנ ;טריסערעטניא קינייוװו

 -עגסױרַא רע זיא ,עינעמוד ,ןליוּפ ןיא

 ןרָאי עטצעל יד ןיא ;ןדיי תבוטל ןטערט

 !ייקיטכיר יד טנעקרענַא ןבָאה רע לָאז

 עטשרע סָאד ,(ביוהנָא ןיא תיׂשארב
 טרָאװ ןטימ ןָא ךיז טביוה ,שמוח ןופ רפס
 עשיאעּפָארײא יד ןיא ;?!תישארב"
 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב סע זיא עכארּפש

 שטייט רעד ,טרָאװ שיכירג) !!סיזענעג"

 ןופ גנואײיטשטנַא יד .,"גנואייטשטנא"

 ןיא תישארב רפס ןופ ןעמָאנ ,(טלעוו רעד

 -עזרעביא-ך"נת רעשיכירג רעטלַא רעד
 טָאה רפס סָאד ;?אטניגַאוטּפעס" גנוצ
 יװ רופיס םעד טלַאהטנַא סע :תורדס 2
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 "רעד ,ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו יד ױזַא

 ןוא ןיק ,הוחו םדא ןופ רוּפיס םעד ךָאנ
 םהרבא ,דורמנ ,לובמ םעד ןוא חנ ,לבה

 ,רעדירב יד ןוא ףסוי ,בקעי ,קחצי ,וניבא
 "וקעג ןענעז רעדניק ענייז ןוא בקעי זיב

 בקעי ןופ טיוט םעד ןוא םירצמ ןייק ןעמ
 תבש רעטשרע רעד -- .םיטבש יד ןוא

 "עייל ןָא טביוה ןעמ ןעוו רעטניוו ביױהנָא

 ןפורעגנָא טרעו ,רפס ןקיזָאד םעד ןעג

 הרדס יד ךיוא לייו ,!'תישארב תבש"
 זיא סע .""תישארב" טסייה ךָאו רעד ןופ

 הרות תחמש םוא ךיוא גהנמ רעטלַא ןַא

 -ארב ןופ השרפ עטשרע יד ןענעייל וצ
 עקיזָאד יד טגירק סָאװ רעד ןוא תיש
 דובכל ןוא ,תישארב ןתח" טסייה הילע

 ןגעו -- .םיטויּפ ןעגנוזעג ןרעו םיא

 ךיוא עז -- ."שמוח" טרָאװכוז עז שמוח
 ."תישארב השעמ"

 ,"םישרדמ" עז הבר תישארב

 -- 1851) רׁׂשֹא ןבואר ,סעדיורב
 .רעלעטשטפירש רעשיאערבעה + ,(1902/

 יתש" ןוא ''םייחהו תדה" ןענַאמָאר ענייז

 טליצעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,!'תווצקה

 .ןצ ןעגנוגיינ ןוא הלכשה ןצנַאלפוצנייא

 ןזעיגילער ןשידיי ןיא ןעמרָאפער עטכייל

 ;סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןבעל
 עינעמור ןיא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא

 שידיי ףיוא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא

 -תבח רעד טעמדיוועג (1882) !!תידוהי*
 ,גנוגעווַאב-ןויצ

 ןופ דימלת ,הירנ ןופ ןוז רעד ךורב
 טרעוו וייל הימרי רפס ןיא ;איבנה והימרי
 -פיוא טָאה הירנ ןב ךורב זַא ,טלייצרעד
 טרָאד ;והימרי ןופ תואובנ יד ןבירשעג
 לכ תא ילא ארקי ויפמ" :ךורב טגָאז

 "וידב רפסה לע בתכ ינאו הלאה םירבדה
 עלַא יד רָאפ רימ טנעייל ,והימרי ,רע)
 םעד ףיוא ייז ביירש ךיוא ןוא ,רעטרעוו
 טרעוו גמ הימרי ןיא ,(טניט טימ רפס
 טימ ןעמאזוצ זיא ךורב זַא טגָאזעג

 548 ךורב--הבר תישארב

 לײט טױל :םירצמ ןייק קעװַא והימרי
 -יטרעטלַא" ןיא סויווַאלפ) ןלַאװק עטלַא
 "עג ךורב זיא (1 לטיּפַאק ,10 ךוב ,י"רעמ
 יבר בובס" םעד ןיא ,לבב ןיא ןברָאטש

 -גוהרָאי ןט12 ןֹופ רעדנזייר) !!היחתּפ
 זיא לבב ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו (טרעד

 רעטלַא ןַא טיול ,רבק סכורב ןַארַאפ

 ךיוא טכַארבעג טרעוו עכלעוו ,עיצידַארט

 תוינשמ וצ םי'יבמר ןופ המדקה רעד ןיא
 דימלת ַא ןעוועג רפוסה ארזע זיא ,םיערז
 .הירנ ןב ךורב ןופ

 "םינורחא םיבותכ , יד ןופ רפס ךורב
 רעד ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ (ןפירקָאּפַא)
 רפס םעד ןיא ןוא ,ךארּפש רעשיכירג
 טסַאפרַאפ זיא סע זַא ןבעגעגנָא טרעוו

 סוהימרי .,הירנ ןב ךורב ךרוד ןרָאװעג

 ןיא תוליפת ,םיקרּפ 5 טָאה סע ,דימלת
 טקישעג ןבָאה ןלָאז סָאװ ,תואובנ-טסיירט

 "-ץרא ןייק לבב ןופ ךורב ךרוד ןרָאװעג
 עשידיי ענעבילבעגרעביא יד וצ לארשי

 תיב ןט1 ןופ ןברוח ןכָאנ רעניואוונייא
 ַא ןַארַאפ ךיוא זיא רפס ןיא ,שדקמה

 וצ טקישעג ןבָאה לָאז ךורב סָאװ ווירב
 -עג וצ ייז קידנגָאזנָא ,םיטבשה תרשע יד
 -- .תבש ןוא ןויצ ןוא הרות יד ןעקנעד

 ,ךורב ןופ טינ ,ךילריטַאנ ,זיא רפס סָאד
 ךעלניישרַאו ןרָאװעג ןבירשעג זיא ןוא

 ךרעל) םיאנומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא
 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 0
 ןעוועג זיא לאניגירא רעד ןוא .(גנונ

 זיא ןוא ,שיאעמַארַא רעדָא שיאערבעה
 ,שיכירג ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא רעטעּפש

 -יא קירוצ סע זיא שיאערבעה ףיוא --
 ןייז ןיא לעקנערפ ךרוד ןרָאװעג טצעזרעב

 ןיא רענסעלפ ךרוד ,'"םינורחא םיבותכ"
 ,(182323 ןילרעב) ''ןונבל ןמ םילזונ" ןייז
 "ורי) י"םינוצחה םירפסה" סאנהכ ןיא ןוא
 -עג ןעמ טָאה סנטצעל -- .(1927 םילש
 -טלַא ןיא ,ןכארּפש עטלַא ייר ַא ןיא ןענופ
 ,שיװאלס:טלַא ןוא שיריס ,שיּפאיטע
 -לעוו ןיא ,םירפס-ןפירקָאּפַא ענעדישרַאפ
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 זיא ךורב זַא ,טלייצרעד טרעוו סע ,עכ

 ןטסײמַא ןענעז סָאד ,רבחמ רעייז ןעוועג

 ןופ ןעגנוביירשַאב ,רסומ ירבד .,תואובנ

 ןיא ןטלַאהטנא ייז ;םיכאלמ ןוא למיה
 ,סעטקעס עטלַא לייט ןופ ןעגנוניימ ךיז
 ןופ םענייא ןיא ;ערעדנַא ןוא רעקיטסאנג

 ַא יו עדנעגעל יד טכארבעג טרעוו יז
 זיא ךלמ דבע ןעמָאנ טימ ןַאמ רעסיוועג

 יד טנָאמרעד סָאד ,רָאי 66 ןפָאלשעג
 ןגעו ג"כ תינעת ארמג רעד ןופ הדגא
 70 ןפָאלשעג זיא רעכלעוו ,לגעמה ינוח
 ,רָאי

 םעד טימ ,(ןייז לָאז טביולעג ךורב
 ןעמ סָאװ תוכרב עלַא ןָא ךיז ןביוה טרָאװ
 -ישרַאפ ייב ךיוא יװ ןענוואד ןיא טגָאז
 טרָאװכוז עז .ןטייהנגעלעגנא ענעד
 ,?"תוכרב"

 רעד ןייז לָאז טשטנעבעג) אבה ךורב
 -סוא רעד זיא סָאד ,(רעדנעמוקנײרַא
 ןעוו ,ןדיי עמורפ ייב גנוסירגאב ןופ קורד
 ןיא טסַאג רעבושח ַא ןײירַא טמוק סע

 זיא ןלױּפ ןיא שידיי-סקלָאפ ןיא ;זיוה
 טרָאװ ןייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ סע

 ןבױא טנעצקַא ןטימ .,?עבַאכערָאב"
 ןופ ןיוש טמַאטש קורדסיוא רעד ;!?עכ"
 , ,(ח"יק םילהת) ך"נת

 רעד ןייז לָאז טביולעג) םׁשה ךורב
 ,קורדסיוא ,(טָאג טסיה סָאד ,ןעמָאנ
 ןעוו ןדיי עמורפ ךרוד טצונעג טרעוו סָאװ

 סָאװ ןעגנוריסַאּפ עטוג .ןגעוו ןלייצרעד יז
 .ןעמוקעגרָאפ ייז טימ ןענעז

 ילעב יד ןופ ,קסופ קחצי ןב ךורב
 דנאלשטייד ןיא טבעלעג ,תופסותה

 ;טרעדנוהרָאי ןט12 עדנע ןיא (סמרָאווו
 ,םיניד ףיוא ''תומורתה" רפס ןופ רבחמ
 .תורמג ייר א ףיוא תופסות ןופ ךיוא ןוא

 1152 ךרעל) ׁשוובשזעמ ןופ ךורב
 ןופ לקינייא ,ןילָאװ ןיא יבר ,(1811 --

 רעטכָאט ט"שעב ןופ ןוז ,בוט םש לעב

 550 הירורב---ךורב

 -לָאט- ןיא טשרע וצ טניואוועג ;לדָא
 -ייז ,שזיבשזעמ ןיא ףוס םוצ ךיוא ,ןישט

 "יצוב" רפס ןיא ךיז ןעניפעג רעטרעוו ענ
 תקולחמ טַאהעג טָאה רע ;"ארוהנד אנ
 -סארב ןמחנ יבר ןוז-ןרעטסעווש ןייז טימ
 -ינש 'ר יבר רעידאל ןטלַא םעד ,רעוואל
 ףיוה ןייז ףיוא ;ערעדנא ןוא ןמלז רוא

 -ארטסא עלעשרעה ןחדב רעד ןעוועג זיא
 "יו ןיבר םעד טגעלפ רעכלעוו ,דעלָאּפ

 ,ןציוו טימ ןעל

 רעד ןייז לָאז טביולעג) רמאׂש ךורב
 (טָאג: טסייה סָאד ,טגָאזעג טָאה סָאװ
 -ניא ןדעי טגָאז ןעמ סָאװ ,גנאזעג-ביול ַא

 -טיּפַאק יד רַאפ ןענעװַאד םייב ירפרעד

 ץנוצ טיול ;(ארמזד יקוסּפ) םילהת ךעל

 טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ סע זיא
 -נוהרָאי ןט7 ןיא) יארובס ןנבר יד ןופ
 ןופ רודיס ןיא ןיוש ךיז טניפעג ;(טרעד

 רדס ןיא טכארבעג טרעוו :ןואג םרמע בר
 ,אטוז והילא

 1410 ךרעל ןריובעג) לֹארׂשי ,אנורּב
 קסוּפ ןוא בר ,(1480 ךרעל ןברָאטשעג .--

 ןיא טשרעוצ טניואוועג ;דנאלשטייד ןיא

 ןייז ןופרעד) ןירב טָאטש רעשימעב רעד

 -סנעגער ןיא רעכַאנ ןוא (אנורב ןעמָאנ
 -שאר ןוא בר ןרָאװעג זיא רע ואוו ,גרוב

 טריטסערַא לָאמ עכעלטע ןעוועג ;הבישי
 רפס ןייז ;:םד תלילע ןוא תוריסמ בילוצ

 ןרָאװעג טקורדעג זיא "'תובושתו תולאש"

 ;1798 יקינָאלאס ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 יד ןופ רע זיא טלעוו רעשידמול רעד ןיא
 ,םיקסוּפ עטסנעעזעגנָא

 טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא טבעלעג) הירורב
 יבר אנת ןופ יורפ ,(לארשי-ץרא ןיא
 יבר שודק ןוא אנת ןופ רעטכָאט ,ריאמ

 םילכ אתפסות ןיא ;ןוידרת ןב אנינח
 ןיא ;ןעמָאנ ריא ןיא תוכלה טגָאזעג ןרעוו

 טָאה הירורב זַא ,טגָאזעג טרעוו יז תוכרב
 ןמ םיאטח ומתי" קוסּפ םעד טנשרדעג
 ןדנואוושרַאפ לָאז דניז יד" זַא ,'יץראה
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 ,טסבלעז 'י'עקידניז" יד טשינ ןוא יןרעוו
 ןיא ןָאט הבושת ןלָאז עקידניז יד ידכ

 טלייצרעד ןרעוװ (ג"נ ןיבורע) ארמג רעד

 -נעגעל ַא ןַארַאפ ;רעטרעװ עגולק ריא ןופ

 דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא יז זַא ,עד
 ,(י"שר ןיא ,חייי הרז הדובע)

 ןופ שרפמ ןוא בר הידבוע ,ארונטרב
 ביוהנָא ןוא ןט15 ןופ ףוס ןיא הנשמ רעד

 ןיא טבעלעג טשרעוצ ;טרעדנוהרָאי ןט6

 ןיא ;"?אראניטרעב" טָאטש  ,עילַאטיא
 ,לארשי-ץרא ןיא טצעזַאב ךיז 1488 רָאי
 טָאה רע ואוו ,םילשורי ןיא בר ןרָאװעג

 רעלוּפָאּפ רעייז ;הבישי ַא טימ טריפעגנָא
 זיא רעכלעוו ,תוינשמ ףיוא שורּפ ןייז זיא
 זיא ןוא ךארּפש רערָאלק ַא טימ ןבירשעג

 רעד :םידמול-טשינ רַאפ ףיֹוא ךעלננעגוצ

 עטשרע סָאד ןרָאװעג טקורדעג זיא שוריּפ
 -עד ןופ ןוא ,1249 ,עיצענעוו ןיא לָאמ

 םעד טימ ןעמַאזוצ ,לָאמ ליפ ןָא טלָאמ

 רַאפ זיא ארונטרב שוריּפ רעד :תוינשמ
 -רַאפ י'שר סָאװ ,עבלעז סָאד תוינשמ

 ארונטרב הידבוע יבר ;ארמג ןוא שמוח
 -ייר ןייז ןגעוו ווירב ןבירשעג ךיוא טָאה
 ןבעל ןגעוו ךיוא ןוא לארשי-ץרא ןייק עז
 ןסיורג ַא ןבָאה ווירב יד ;לארשי-ץרא ןיא
 -געמ-עזייר יד זדנוא ןרעדליש ייז ;טרעוװ

 -ץרא ןיא ןבעל סָאד ךיוא ןוא ןטייקכעל
 -עז ווירב ענייז ;טייצ רענעי ןיא לארשי

 סקַאז ךרוד ןרָאװעג טקורדעג טשרעוצ ןעני
 ,"ןעדוי רעד עטכישעג ריפ ךוברהַאי" ןיא
 -עג רטפנ ןבָאה לָאז ארונטרב רעד 3

 זיא רבק ןייז ;1502 רָאי םעד ךרעל ןרָאװ
 ,םילשורי ןיא

 רעד ןופ גנופַאש יד םלועה .תאירב
 "רעד טרעוו תישארב שמוח ןיא ;(טלעוו
 טלעװ יד ןפַאשַאב טָאה טָאג יװ טלייצ
 "עז רוּפס ןקיזָאד םעד םורַא :געט 6 ןיא
 -ידיי רעצנַאג רעד ןיא ןענַאטשטנא ןענ
 -טלע יד ןופ רוטארעטיל רעזעיגילער רעש
 רעטלַאלטימ ןצנַאג ןכרוד ןָא ןטייצ עטס
 ןטשרע םוצ זיא סע ;ןעמעלבָארּפ ליפ

 552 םלוע-תאירב---ארונטרב

 ןפַאשַאב זיא טלעוו יד יצ ,םעלבארּפ סָאד
 (ןיאמ שי האירב) טשינרָאג ןופ ןרָאװעג
 ןעועג ןָא קידנעטש ןופ זיא סע רעדָא

 -עלע רעדנריטסיזקע-קיבײא ןַא סעּפע

 -טנַא טלעוו יד זיא םיא ןופ סָאװ ,טנעמ
 -אב ןוא ,ןפָאזָאליפ עשיכירג יד :ןענַאטש

 ןטלַאהעג ןבָאה ,לעטָאטסירַא סרעדנוז
 -עלע-רוא ןַא טריטסיזקע טָאה סע זַא

 יד ךרוד טרעוו רעכלעוו ,'יילויה" ,טנעמ

 ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ןפָאזָאליפ עשידיי

 עזעיגילער עשידיי יד ;!ילויהה רמוח"
 םיבמר רעד סרעדנוזַאב ןוא ןפָאזָאליפ

 טשינ זיא טלעוװ יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 ,(דנריטסיזקע - קיבייא ןופ) ייןומדק" ןייק

 ,טשינרָאג ןופ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא רָאנ

 האירב" ןופ עגארפ רעקיזָאד רעד םורָא

 ליפ ןרָאװעג טריפעג ןענעז "ןיאמ שי
 עשידיי יד ןוא רעטלַאלטימ ןיא םיחוכיו

 טימַאב ךיז ןבָאה ןּפָאזָאליפ עזטיגילער
 ןופ ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד ןקידיײטרַאפ וצ
 זיא עגארפ עטייווצ יד -- .גנופַאש-טלעוו

 ,גנופַאש-טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןגעוו

 -עגנָא זיא עיצידַארט רעד טיול ,לשמל
 'ה זיא רָאי עקיטנייה סָאד זַא ןעמונ

 טלעװ יד זַא טסייה סָאד ,ט"שת םיפלא

 -וצ רָאי 5709 טימ ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא

 טרעוו גייפ הבר תישארב שרדמ ןיא .קיר

 רעירפ טָאה טָאג זַא ,גנוניימ יד טגָאזעג

 יז רָאנ ,ןטלעװ ערעדנַא ךס ַא ןפַאשַאב

 רע ןוא ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא ןענעז

 -ַאב טָאה רע זיב ,טכַאמעג בורח ייז טָאה
 -נַאקַאב רעד ;טלעװ עקיטציא יד ןפַאש

 ,ץישפיל לארשי 'ר בר ןוא שרפמ רעט

 -שמ ףיוא 'ילארשי תראפת" ןופ רבחמ

 ףוס םוצ '"'םייחה רוא" שורד ןיא תוינ
 ןופ רעטרעװ יד זַא ,טניימ ןיקיזנ רדס
 עינ יד טימ ןעמיטש שרדמ ןקיזָאד
 דרע יד זַא ,ןעגנוניימ עכעלטפַאשנסיװ
 רעד ןגעוו -- .רעגנעל ךס ַא טריטסיזקע

 -כוז עז ייםלועה תאירבל" גנונעכערטייצ
 טרָאװכוז ךיוא עז ;גנונעכערטייצ" טרָאװ
 ."תישארב השעמ"
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 ןיא וינ ןיטיג ארמג רעד ןיא םינוירב
 תיב ןט2 ןופ ןברוח ןגעוו םירוּפיס יד

 ןרעוו רעמיור יד ןגעק המחלמ ןוא שדקמה

 "מעק ןוא רעגנעהנָא-המחלמ עשידיי יד

 -יפ רעייז ןוא ,''ינוירב" ןפורעגנָא רעפ

 ;ינירב שיר" טסייה רער

 : ,"םילשורי ןברוח"

 -עּפמיא עשיטירב ,עינאטירב

 ,"דנאלגנע" עז עי"

 ַא ןופ ןעמָאנ לעַאריא שיטירב
 דנאלגנע ןיא טפַאשלעזעג רעכעלטסירק
 סנאינימָאד עלַא ןיא ןעגנולײטּפָא טימ
 עכלעוו ,עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןופ

 ןיא עירעּפמיא עשיטירב יד זַא ,טלאה
 רעד ןכלעוו ןגעוו ,'ילארשי קלָאפ" סָאד

 -רעדסיוא סָאד ןיא סע זַא ,טגָאז ך"נת

 לייט טול ,טלעוו רעד ןיא קלָאפ עטלייוו

 רעד ןופ רעדילגטימ לייט ןופ ןעגנוביולג

 רעדנעלגנע יד ּפָא ןעמַאטש טפַאשלעזעג

 ,םיטבשה תרשע יד ןופ

 -עה (1929 -- 1862) ןבואר ,ןיניירב
 ;רעלעטשטפירש רעשידיי ןוא רעשיאערב

 -אדער :עדַאנַאק ןיא סנטצעל טניואוועג
 "ברעממו חרזממ" ןטפירשטייצ טריג
 ,"ןרותה, ,'רורדה" ,"ףסאיחא הול"
 רעביא סעיפַארגָאנָאמ ייר ַא טסַאפרַאפ
 ;לצרעה ,םיוברעדעצ ,וּפַאמ ,ןיקסנעלָאמס

 סיודרָאנ שיאערבעה ןיא טצעזועביא
 ןוא ,ייוהימרי" סוראצאל .,י!ןסקָאדַארַאּפ"
 טנזיוט עכעלטע טקורדעג ;קרעװ ערעדנַא

 עשיאערבעה עלַא טעמכ ןיא ןעלקיטרַא
 -רושז ןוא ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי ןוא
 -עז ןטפירש ענייז ןופ ןעגנולמַאז ;ןלאנ

 -צעל יד ןיא ;לָאמ עכעלטע ןענישרעד ןענ
 רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג רע זיא ןרָאי עט

 "יב ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד ןופ
 ןפורעגסיורַא טימרעד ןוא ,ןאשזדיביָאר
 -סינויצ לייט ןיא טפאשרענגעק ךיז ןגעק
 -ערטנַאמ ןיא זיא רבק ןייז ,ןזיירק עשיט
 .עדַאנַאק ,לא

 אתיירב--םינוירב

 | טרָאװכוז עז
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 ןעמ טָאה ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ אתיירב
 עכלעוו ,םיאנת ןופ תוכלה יד ןפורעגנָא
 -שמ רעד ןיא ןעגנאגעגניײרַא טשינ ןענעז

 רעד) ייןסיורד" ןיא ןבילבעג ןענעז ןוא הנ

 זיא שיאעמַארַא ףיא ארב" שטייט
 יבר תוינשמ ןופ רדסמ רעד ;(''ןסיורד"

 תוכלה עקיזָאד יד טָאה אישנה הדוהי
 גנולמַאז ןייז ןיא ןעמונעגנירַא טשינ

 םיא ןענעז ייז ןופ ךס ַא םגה ,תוינשמ
 -ַאב ייז טָאה רע רָאנ ,טנַאקַאב ןעוועג ָאי

 "עד .קיטכיו יױװַא טשינ סלָא טכַארט

 רערעכעה ַא ףיוא הנשמ יד טייטש רעביר
 ארמג יד ןוא .אתיירב רעד ןופ הגרדמ

 רעד ןיא בוא זַא ,טגָאז ב"מ תומבי
 ןוא ,םתס הכלה ַא טגָאזעג טרעװ הנשמ

 ַא ריא ןגעוו ןַארַאפ זיא אתיירב רעד ןיא

 ,הנשמ רעד ןיא יוװ הכלה יד זיא הקולחמ

 -עדישרַאפ ןיא ןַארַאפ ןענעז תותיירב יד

 "עג ייז ןענעז ןטסײמַא .ןעגנולמַאז ענ

 ַא :'אתפסות" רעד ןיא ןרָאװעג טלמַאז
 טײהּפשעגרעדנַאנַאפ ןענעז יײז ןופ ךס

 טכארבעג ןּרעװ ייז ןוא ,ארמג רעד רעביא
 רעדָא יןנבר ונת" טרָאװ ןטימ סנטסיימ

 רעד ןיא ,''טנרעלעג טָאה ןעמ" ,ייאינת"
 הנשמ ַא טגנערב ארמג יד ןעוו סָאװ טייצ

 רעד ןיא ."ןנת" טרָאװ ןטימ סע זיא
 -ירב טכַארבעג טפָא ץנאג ןרעוו אדמג

 םעד ןגעוו ;רעלמַאז ןופ ןעמָאנ ןטימ תות
 טרָאװכוז עז אתפסות רעד ןופ רעלמַאז
 -עּפס ןַארַאפ ןענעז סע -- .""תותפסות"
 ָאד ןענעכער רימ עכלעוו ,תותיירב עלעיצ
 סָאד ,תובא יקרּפ ןופ אתיירב יד (1 :סיוא
 -לעוו ,''הרות ןינק" קרּפ רעט6 רעד זיא
 ןַארַאפ טשינ תוינשמ יד ןיא זיא רעכ
 םיא ןעמ טָאה רעמוז קרּפ ןגָאז םוצ רָאנ
 רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא) ןבעגעגוצ
 בר ןופ אתיירב (2 -- ;םינואג ןופ טייצ
 וצ שרפמ רעד :שדוחה שודיק ןגעוו אדא
 (י'פ) םייבמר ןפיוא שדוחה שודק תוכלה
 -נאגעג ןריולרַאפ זיא יז רָאנ ,יז טגנערב

 ןיא סָאד ,רזעילא יברד אתיירב (3 ;ןעג
 אתיירב (4 -- :רזעילא יברד יקרּפ רעד
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 ;ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא יברד

 עכלעוו טיול ,תודמ ביל יד ןענעז סָאד
 -- :ך"נת ןופ םיקוסּפ ןייא טשטייט ןעמ

 -ירָאטסיה ,'םלוע רדס" ןופ אתיירב (5
 ט"מ ןופ אתיירב (6 -- :קינָארכ עש
 .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ) ןתנ יבר ןופ תודמ

 ג"י יד ,לאעמשי יברד אתיירב (7 --

 ןיא טשטײט ןעמ עכלעו טימ .,תודמ

 ןיא ריא טגָאז ועמ ,ך"נת ןיא םיקוסּפ
 ;תירחש וצ ירפרעדניא גָאט ןדעי ןענעוװַאד
 ןגעװ ,ןכשמה תכאלמד אתיירב (8 --

 סחנּפ יברד אתיירב (9 -- תףכשמ םעד

 -יירב (10 -- :ערעל עשיטסימ ,ריאי ןב
 ןגעוו לאומשד אתיירב (11 -- :הדנד את
 יז ןופ רעדעי ןגעוו -- .שדוחה שודיק

 יװ ,טרָאװכוז ןדנכערּפשטנַא םייב עז

 "םלוע רדס,, ,"ןכשמ,, ,י"ןתנ" ,'ילאומש"

 ,רעטייוו ױזַא ןוא

 "עג ,דנַאלסור-סייוו ןיא טָאטש קסירב
 וצ לָאמַא ןוא דנאלסור וצ לָאמַא טרעה

 ףיוא ,'שטשעשזב" שיליוּפ ףיוא ;ןליוּפ

 עטלַא יד ןיא ,!"יקסווָאטיל טסערב" שיסור
 ןעניואו ןדיי !?'אטילד קסירב" םירפס
 ןט18 ןיא ;טרעדנוהרָאי ןט14 ןופ טרָאד

 "וקפונוצ טרָאד ךיז טגעלפ טרעדנוהרָאי
 טרָאד ;'תוצרא עברא דעו" רעד ןעמ

 טניואוועג טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא סטָאה
 עסיורג עקילָאמַא יד ;לאו לואש יבר
 המלש יבר ןעוועג ןענעז קסירב ןופ םינבר
 ;רוש ןמלז םירפא יבר ,(ל"שרהמ) אירול
 םינבר ןעוועג ןענעז טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא
 ןוז ןייז ןוא קישטייװָאלָאס רעב ףסוי יבר
 ןעמוקעגמוא ןדיי עלא טעמכ :םייח יבר
 ,1945 רָאי ןיא ןשטייד יד ךרוד

 שמוח ןיא ;(דנוב-סטפַאשטניירפ) תירב
 רעד טרעוו ך"ינת ןיא טּפיוהרעביא ןוא
 ליפ ןיא טדנעוװעגנָא קורדסיוא רעקיזָאד
 טשינ ןריואושעג טָאה טָאג ןעוו ,ןלַאפ

 רעד ףיוא לובמ ןייק ןעגנערב וצ רעמ
 / סָאד טצונעג טרעװ ('ט תישארב) טלעוו
 ,ךַאמּפָא ןַא ןסילש ,"תירב תרוכ" סררָאװ

 תוכרב---קסירב

 ,ןענעװַאד טייב טגָאז
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 ןשטנעמ יד טימ דנוב-סטפַאשטניירפ ַא
 סָאד ןעגנערב טשינ ייז ףיוא טעװ רע זַא

 -בא טימ טסילש טָאג ןעוו ,קילגמוא-לובמ

 "ארב) םירתבה ןיב תירב םעד וניבא םהר
 ןפורעגנָא ךויא סע טרעװ (א"כ תיש

 ןבעגעג טָאה טָאג סָאװ תוחול יד .'"תירב"

 תוחול" ןסייה יניס גרַאב ןפיוא ןדיי יד

 "תירבה ןורא" ןורא רעד ןוא 'יתירבה

 תירב" זיא תבש רעד ;ד"כ תומש)

 א"ל תומש) יידנוב רעקיבייא" ,ייםלוע
 ןעמוק טעװ הלואג יד ןייז טעוו סע ןעוו

 -ַאב רעד ;('ג יכאלמ) ''תירבה ךאלמ" רעד

 -ידיי רעד ןיא ןכייצ-תירב רעטסדנטייד

 -עג טנייה ךיוא טרעוו ןוא עיגילער רעש

 םייב עז ;הלימ זיא ''תירב" םתס ןפור

 ."הלימ" טרָאװכוז

 ."םוילעגנאווע" עז השדה תירב

 ."רתיבי עז רודלּפמורט תירב

 ײטרַאּפ ,(דנוב-סנדירפ) םֹולָׁש תירב
 ךרוד 1927 טעדנירגעג) לארשייץרא ןיא
 זיא םארגָארּפ סנעמעוו (ןיּפור רוטרַא ,רד

 שייץרא ןיא ןגַארּפ-רעבַארַא יד ןזעל וצ

 עריא ;רעבַארַא יד טימ תורשּפ ךרוד לאר
 ,רד ,ןיּפור .רד ,סונגַאמ ,רד ןעוועג רעריפ

 -עדנַא ןוא יקסיראוולאק ,ןאמגרעב אגוה

 -רעדנימ עדנדניוװשרַאפ ַא ןענעז ייז ;ער
 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןיא טייה

 .לארשי-ץרא

 ."ןףשטנעב" עז הכרב

 . ןבױל ,ןעקנַאד ,ןעגנושטנעב) תוכרב
 עיגילער רעשידיי רעד ןיא ,(ןסירגאב

 "געב ףרַאד דיי רעד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו

 ענעדישרַאפ ייב ,טָאג ןעקנַאד ןוא ןשט
 "עז סע .ןטײהנגעלעגנַא ןוא ןדנעטשמוא

 ןעמ סָאװ ,תוכרב עלַא יד ןַארַאפ ןענ
 ןוא ןרַאפ רעדָא

 ענעדישרַאפ ייב ,ןעקנירט ןוא ןסע ןכָאנ
 רעד .תווצמ ןעוט םייב ,ןשינעעשעג
 "גייועג ךיז טביוה הכרב רעד ןופ חסונ
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 'ה התא ךורב רעטרעװ יד טימ ןָא ךעל

 ,וטזיב טשטנעבעג) "'םלועה ךלמ וניהלא
 רעד ןופ גינעק רעד ,טָאג רעזדנוא ,טָאג

 םשב" טסייה הכרב 'יעלופ" ַאזַא ;(טלעוו

 טנָאמרעד ןעמ טסייה סָאד ,''תוכלמו
 ,"תוכלמ" ןוא ,''וניהלא 'ה" ןעמָאנ סטָאג

 ןענעז סע ."םלועה ךלמ" טסייה סָאד

 ןעו ,תוכרב 'יעלופ-טשינ" ךיוא ןַארַאפ

 טביולעג) 'ה התא ךורב" זיולב טגָאז ןעמ

 "רב ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע .(טָאג וטזיב

 ןצנַאגניא טנָאמרעד ןעמ עכלעוו ןיא תוכ
 סע ןעוו לשמל ;טָאג ןעמָאנ םעד טשינ

 ןעמ טגָאז טניירפ רעטנעָאנ ַא טברַאטש

 ןייז לָאז טביולעג) 'יתמאה ןייד ךורב"

 ייב רעדָא ,(רעטכיר רעקיטפַאהראוו רעד

 ךורב" רעטָאפ רעד טגָאז הוצמ-רב ַא

 ןוא ןסע טייב תוכרב יד -- ,?ינוטּפש

 -הנה תוכרב" ןפורעגנָא ןרעוו ןעקנירט
 טכַאמעג טרעוו ןסע ןימ ןדעי רַאפ ."!ןינ
 ןמ םחל איצומה" יו הכרב ערעדנַא ןַא

 ארוב" ,"תונוזמ ינימ ארוב" ,ייץראה
 םייב ;'ץעה ירּפ ארוב" ,''המדאה ירּפ

 ;'ורבדב היהנ לכהש" רעסאוו ןעקנירט

 ןסע ןכָאנ {?ןפגה ירּפ ארוב" ןייוו ייב

 תוכרב עכעלטע טכַאמעג ןרעװ טיורב

 ;ןשטנעב) '"ןוזמה תוכרב" ןסייה סָאװ

 ;'תושפנ ארוב" ןעקנירט רעסאוו ךָאנ
 לע" ןכוק ךָאנ ,'ןפגה לע" ןייוו ךָאנ
 טרעוװ ןשינעעשעג עטוג ףיוא ;'!היחמה
 ןענעז סע ;"'ונייחהש,, הכרב יד טכַאמעג

 "וד ַא ייב תוכרב ערעדנוזַאב ךיוא ןַארַאפ
 רַאפעג ַא ןדיימסיוא םייב ;ץילב .,רענ
 הוצמ ַא ןָאט רַאפ ?'למוג" ןעמ טשטנעב
 לשמל ;הוצמ רעד ןופ הכרב יד ןעמ טכַאמ
 סָאד ;'ןיליפת חינהל" ןגייל ןיליפת םייב
 -תא ןשטנעב ,תיציצ ןָאטנָא םייב עבלעז
 טרעה ןעמ ןעוו .(בלול תליטנ לע) גור

 עז) יןמא" ןעמ טרעפטנע הכרב ַא ןעכַאמ
 ןכַאמ טינרָאט ןעמ .,(''ןמא טרָאװכוז

 טסייה סָאד לייוו ,טסיזמוא הכרב ַא
 -אב טינ זיא סע -- ."הלטבל הכרב"

 תוכרב

 ."תובב

558 

 תוכרב יד טייצ רעכלעוו ןופ ,טסואוו
 ןוא ,טלַא רעכיז ןענעז לייט ,ןעמַאטש

 תלכאו" זַא טגָאז 'ח םירבד שמוח רעד
 לָאז ּפָא טסע ןעמ זַא ."תכרבו תעבשו

 ,טגָאז ג"ל תוכרב ארמג יד .ןשטנעב ןעמ

 ןיא םימכח) הלודגה תסנכ ישנַא יד זַא
 ןקתמ ןבָאה (שדקמה תיב ןט2 ןופ בױהנָא

 זַא טגָאז ם"במר רעד .תוכרב יד ןעוועג

 -לעוו ,ארזע ןעוועג ןקתמ טָאה תוכרב יד

 טייצ רעד ןופ בױהנָא ןיא ןעוועג זיא רעכ
 -לה ם'"במר) הלודגה תסנכ ישנא יד ןופ
 -עג ענרעדָאמ יד .(א'פ עמש תאירק תוכ

 רוד" ןיא סייוו רעקירָאטסיה עטנרעל
 ךיוא ןבָאה (ערעדנַא ןוא ייוישרודו רוד

 רעד ןגעוו גנוניימ עטמיטשַאב ןייק טשינ
 :תוכרב ןופ גנואייטשטנא רעד ןופ טייצ
 "עז תוכרב ךס ַא זַא ןעניימ ייז ןופ לייט

 טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ןעמוקעגפיוא ןענ
 גנוניימ יד ;(טרעדנוהרָאי ןט2) הנבי ןופ

 -- .עקיטכיר ןייק ןייז וצ טשינ טנייש

 ןגָאבלע ,"םינושארה תורוד" יולה עז
 -- ."לארשיב הדובעהו הליפתה תודלות"

 טגָאזעג טרעוו תוכרב ףוס הנשמ רעד ןיא
 . לע ךױבמ ךכ הבוטה לע ךובמש םשכ,

 ןעקנַאד ףראד שטנעמ רעד זַא הערה

 .שינעעשעג עטכעלש ַא ראפ ךיוא טָאג

 ןייטשרַאפ טשינ ןָאק שטנעמ רעד לייוו
 -עג עטכעלש יד ןוא םיכרד עכעלטעג יד
 םעד רַאפ םצעב ןייז ןענַאק ןשינעעש
 סָאװ ,טמַאטש ןופרעד ,הבוט סנשטנעמ
 יד ןעמ טגָאז טיוט ןופ לַאפ ןיא ךיוא
 קודיצ" ןוא ''תמאה ןייד ךורב" הכדב
 ,י"ןמא" רעטרעווכוז יד ךיוא עז --- .'ןידה
 -- ,"למוג" ,"ןוזמה תוכרב,, ,!!ןשטנעב"

 ןופ םירוקמ ןוא תואחסונ ןגעוו םיטרּפ
 רוקמ" ץבעי באז ןופ קרעוו יד עז תוכרב
 -לה תדובע" רודיס ןייז ןוא !'תוכרבה

 אתכסמ רעטשרע ןופ ןעמָאנ תוכרב
 -ןרי ןוא ילבב ןיא ,ארמג ןוא הנשמ ןיא

 "ןַאהַאב ;םיערז רדס םוצ טרעהעג ;ימלש
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 .רב ,עמש תאירק ןופ םינינע עלַא טלד

 וצ ןַארַאפ ;םיקרּפ 9 טָאה :ןענעוואד ,תוכ

 רעד ןופ לייט רעסיורג ַא :אתפסות ריא

 ןיא .תודגא ןופ טײטשַאב תוכרב ארמג

 ;טגָאזעג טרעוו 'ל אמק אבב ארמג רעד

 םייקמ לָאז דיסח ַא ןייז ליו סע רעוו"
 סע ןוא ,"תוכרב ןופ רעטרעוו יד ןייז
 סָאד זַא ,ןשטייט סָאװ לייט ןַארַאפ ןענעז

 עשילארָאמ יד ןייז טייקמ ןעמ טניימ
 -שמ רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעטרעוו

 ,תוכרב ארמג ןוא הנ

 (ןסע ןכָאנ ןשטנעב) ןוומה תוכרב
 רָאנ רָאפ טמוק ןסע ןכָאנ ןשטנעב סָאד

 -ימה תשמח" ןופ טיורב טסע ןעמ ןעוו
 ,רעבָאה ,ןטשרעג ,ןרָאק ,ץייוו ןופ ,ייםינ
 סָאװ הכרב עטסטלע יד זיא סָאד ;ארוד

 שמוח ןיא ןַארַאפ זיא יז ןוא ןסייוו רימ

 וד) "תכרבו תעבשו תלכאו" 'ה םירבד

 רעבָא .(ןשטנעב ןוא טאז ןייז ,ןסע טסעוו
 -נעב ןקיטנייה רעזדנוא ןופ ןטסקעט יד

 :רעטעּפש ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענעז ןשט
 -עג יד .טמיטשַאב טשינ זיא טייצ יד

 ןיא .קלוחמ םעד ןגעװ ןענעז עטנרעל
 ןועמש זַא ,טגָאזעג טרעו ח"מ תוכרב

 רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא) חטש ןב
 -עג טָאה (גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 ןשטנעב סָאד .ןומה תוכרב טשטנעב

 ערעדנַא ןיא טנָאמרעד טרעװ ןסע ןכָאנ
 -אלפ) ינש תיב ןופ טייצ רעד ןופ ןלַאװק
 -ַאב ןשטנעב סָאד .(8 ,8 המחלמ ,סויוו

 יװצ עטשרע יד :;תוכרב 4 ןופ טייטש

 קנַאד ַא) ץראה תכרב" ןוא !!ןזה תכרב"
 (לארשי-ץרא ,דנאל ןראפ ןוא זייּפש ןרַאפ

 ייווצ ערעדנַא יד ;עטלַא רָאג רעכיז ןענעז
 "מו בוטה" ןוא ''םילשורי הנוב" תוכרב
 "ורי ןברוח ןכָאנ ןופ ןעמַאטש ןלָאז "יביט
 {'הצר" ןבעגעגוצ טרעוו תבש ןיא .םילש
 הלעי" שדוח:שאר ןוא בוט-םוי םוא

 ,"םיסינה לע" םירוּפ ןוא הכונח ;אוביו
 רענייא רעדָא ראפ טמוק ןשטנעב סָאד
 ןסע יירד ןעוו רעדָא ,(תודיחיב) ךיז רַאפ
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 -נעב-טּפױה רעד) 'ןמוזמב" ןעמאזוצ
 ןלעו רימ יתובר" רעירפ טגָאז רעשט
 ךרבנ" םיא ןרעפטנע עלַא ןוא !!ןשטנעב
 ןענעז 10 ןעװו רעדָא (''ולשמ ונלכאש

 ךרבנ" טגָאז ןעמ) 'יןינמ טימ" שיט םייב
 ןשטנעב ןרַאפ ,('ולשמ ונלכאש וניהלא
 ,םינורחא םימ טימ טנעה יד ןעמ טשאוו

 ןפיא רעסעמ סָאד טקעדראפ ןעמ ןוא

 ןענעז ןשטנעב ןופ תואחסונ יד -- .שיט

 ם'יבמר רעד ;ןדישרַאפ םיקסוּפ לייט ייב
 בר רדס ןיא ןוא חסונ ןרעדנַא ןַא טָאה

 -אב .שרעדנא חסונ רעד זיא ןואג םומע
 ןופ תואחסונ יד ןדישראפ ןענעז סרעדנוז
 םוצ תוליפת עצרוק יד ,''סנמחרה" יד

 טקורדעגסיוא ןרעו סע עכלעוו ןיא ,ףוס

 תיבה לעב ןראפ) ןשטנואוו עכעלנעזרעּפ
 ךיוא ןוא (עילימַאפ ןייז ןוא זיוה ןופ

 ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ ןשטנואוו עלַאנאיצַאנ

 רעד זיא ןייוו ָאד זיא סע ןעוו --- .קלָאפ

 סוכ) ןייו סוכ ַא ףיוא ןשטנעב וצ גהנמ
 ןוא תואחסונ יד רעביא -- .(הכרב לש

 ןכָאנ ןשטנעב ןיא תוכרב יד ןופ םירוקמ
 ץבעי באז ןופ קרעװ יד ןיא עז ןסע

 תדובע" רודיס ןייז ןוא !יתוכרבה רוקמ"

 | ,"תובבלה

 (המשנ ןיימ ,שטנעב) יׁשּפנ יכרב
 סע ;ד"ק םילהת ןיא לטיּפַאק ןופ בױהנָא

 -גיֹוו םיתבש יד ןיא ןגָאז וצ גהנמ ַא זיא
 יד טָאטשנַא ישפנ יכרב החנמ רַאפ רעט

 "וז יד ןיא טגָאז ןעמ סָאװ תובא יקרּפ

 טנָאמרעד טרעוו גהנמ רעד ;םיתבש רעמ

 "גוהרָאי ןט14 ןופ םירפס יד ןיא טשרע
 ,דנַאלשטייד ןיא טרעד

 -םורד ןיא טבעלעג) ןדקנה היכרב
 -רָאי ןט12 ןיא סנאווָארּפ ןיא ,ךיירקנארפ
 ןב היכרב רע טָאה ןסייהעג ;(טרעדנוה
 "ןדקנ, לטיט םעד ןיא ,יאפסרכ יאנורטנ
 -ַאב ךיז טָאה רע לייוו טַאהעג רע טָאה
 םוצ תודוקנ יד ןביירשוצ טימ טקיטפעש
 רעדייא ,ןטייצ ענעי ןיא ןענעז סע ;ךיינת
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 -עּפס ןעוועג ,קורד רעד ןעוועג זיא סע

 םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ רעביירש עלעיצ

 ?'םינדקנ" ןפורעג ןעמ טָאה ייז ןוא ,דוקנ
 "צטכישעג רוצ") ץנוצ רעטנרעלעג רעד

 -ָאמַא ייר ַא ןופ ןעמענ יד טגנערב (7

 לטיט ןטימ ןטייקכעלגעזרעּפ עשידיי עקיל

 ןייז ךרוד טנַאקַאב זיא היכרב יבר .ןדקנ
 ןופ גנולמַאז ַא ,,םילעוש ילשמ" רפס

 ןופ ןעמונעג ,לכשה רסומ ַא טימ םילשמ
 -מַאז-לבַאפ ערעדנַא ןוא ןעלבַאפ-ּפאזע יד

 ןעוועג ןענעז י"םילעוש ילשמ" יד ;ןעגנול

 ,רעלוּפָאּפ רעייז

 ."ךענעכוד" עז םינהכ תכרב

 (1921--1881) םייח ףסוי ,רענערדב
 "וקעגמוא ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה

 ;ןפי ןיא םאױגָאּפ ןשיבַארַא םעד תעב ןעמ

 "יארקוא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רענערב

 ןטערטעגוצ :תובישי ןיא טנרעלעג ןענ
 :םזינויצ-ילעוּפ םוצ רעכַאנ {'דנוב" םוצ
 ןעגנולייצרעד עטשרע יד טכעלטנפערַאפ

 ,ןדנָאל ןייק קעװָא 1902 ;שיאערבעה ןיא
 1009 ;''ררועמה,, םעד ןבעגעגסיורַא 95
 רעד ךרוד .,לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג

 "ערג ןוא ערענעלק טכעלטנפערַאפ טייצ
 רעביא םירמאמ ןוא ןעגנולייצרעד ערעס
 יד ןבעל ןשידיי ןופ ןגארפ ענעדישראפ

 ןאכמ" ןענעז ןעגנולייצרעד עטסדנטיײדַאב

 טצעזרעביא ;!ןולשכו לוכש" ןוא !!ןאכמו

 -עג ;'ושנעו אטחה" סיקסוװעיָאטסָאד
 ףבעל שיריזנ ,ןדײשַאב רעייז ַא טבעל

 -ַארַא םעד תעב ;רעירַאטעגעװ ַא ןעוועג

 ןענופעג םיא ןעמ טָאה םארגָאּפ ןשיב
 לַאטרַאװק ןשיבַארַא ןַא ןיא טעדרָאמרעד

 -ייז עלַא -- .א"פרת ןסינ דייכ ,ופי ןיא

 -ישרעד ןענעז רעדנעב 8 ןיא ןטפירש ענ

 ןעמָאנ ןייז ףיוא -- .טיוט ןייז ךָאנ ןענ

 -רַאוװק ןיא ןסַאג ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענעז

 סעינָאלָאק ןוא טעטש ייר ַא ןיא לָאט

 ,לארשי-ץרא ןיא
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 -ילימ רעשידיי ,םעוניבא ןופ ןוז קרב
 יד ןיא (רעשרעה) טפוש ןוא רעריפ-רעט

 ןיא לארשי:ץרא ןיא ןטייצ עטלַא רָאג

 רפס ןיא ;םיטפוש יד ןופ עכָאּפע רעד
 "עי ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ד םיטפוש

 ןענכ ןופ ןיבי ךלמ רעד טָאה טייצ רענ

 -רעטילימ ןייא ןוא ןדיי יד טקירדרעטנוא
 רעגַאל םעד טַאהעג טָאה אוסיס רעריפ
 סולפנייא םעד רעטנוא .ןושיק ךייט םייב

 -פיונוצ קרב טָאה האיבנ רעד הרובד ןופ
 ןופ רעפמעק עשידיי טנזיוט 10 ןעמונעג

 זיא סע ןוא ןימינב ןוא ילתפנ םיטבש יד

 קרב ןוא ,טכַאלש עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ
 יד טיירפאב ןוא ןאוסיס טגיזַאב טָאה

 םיטפוש ןיא הרובד ןופ הריש יד ,ןדיי

 טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא 'ה
 ןעמָאנ רעד זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ .קרב

 רָאנ ,ןעמָאנ ןגייא ןייק טשינ זיא קרב
 ןטסכעה ןופ לטיט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -לעפ עשיטימעס יד ייב רעדיפ-רעטילימ

 עגַאטרַאק ןיא רעיצינעפ יד ייב .רעק
 -עג רעריפ-רעטילימ רעטסכעה רעד טָאה

 ןעמ -- ."אקרַאב" לטיט םעד ןגָארט

 ףיוא לארשי:ץרא ןיא ןָא טנייה טזייוו

 לכייט ןבעל ,הירבט-הפיח יײסָאש םעד

 -ַא ךיש ףרָאד םייב רבק ןטלַא ןַא ,ןושיק
 ,קרב ןופ רבק רעד ןייז לָאז סָאװ ,קירב

 עיגילער רעשידי רעד ןיא םיִמׂשב
 -עג ,ןסקיוװעג עקידעקעמש ,םימשב ןבָאה
 תרוטק יד ןיא ;עלָאר עסיוועג ַא טליּפש
 ןעמ טָאה שדקמה תיב ןיא (ךורייוו)
 "ַָאד יד ;'ל תומש) םימשב ןָאטעגנײרַא
 ירפ ןדעי סיוא ןעמ טנכער םימשב עקיז
 -וצ תבש ןדעי ;תירחש ןענעװַאד ןרַָאפ
 ןעמ טקעמש הלדבה ןכַאמ םייב סטכַאנ
 ארוב" הכרב יד טכַאמ ןעמ ןוא םימשב
 -עּפס ַא וצרעד טלַאה ןעמ ;''םימשב ינימ
 לָאמַא טגעלפ סָאװ ,לסקיב-םימשב לעיצ
 רעדָא רעבליז ןופ ןרעו טעברַאעגסיוא
 ענעדישרַאפ טימ רעלטסניק ךרוד ץלָאה
 ,ןעגנוצוּפַאב
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 .רבע ןופ דנאל לייט ןופצ רעד ןשב
 ך"נת ןיא טנָאמרעד טפָא טרעוו :ןדריה
 -לֵא רָאג יד ןיא ;(ב"י עשוהי ,'ג םירבד)
 רבדמ רעד ןיא ןדיי יד ןבָאה ןטייצ עט
 ןעמונעגנייא ,םירצמ ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ

 טָאה טרָאד ;ןשמה ךלמ גוע ןופ דנַאל סָאד

 ַא גנורעקלעפַאב עשידיי ַא טניואוועג

 -עג ןרעוו 'ד סומע ןיא :;טייצ טרעגנעל

 רעד ןיא ךיוא ;'ןשב ןופ יק" יד טמיר

 לָאמ עכעלטע טנָאמרעד ןשב טרעוו ארמג

 ;ערעדנַא ןוא ח"ס םיחסּפ ,ב'ל תבש)
 ןט14 ןיא טניואוועג טרָאד ןבָאה ןדיי

 ,טרעדנוהרָאי

 סָאד ,(ךלימ טימ שיילפ) בלחב רשב
 ןיא ןטָאברַאפ:טּפיוה יד ןופ רענייא זיא

 ןעמ זַא ,ץעזעג-זייּפש ןזעיגילער ןשידיי

 ןבָאה-האנה ןוא ןסע ןוא ןכָאק טשינ רָאט

 שמוח ןיא ;ןעמַאזוצ ךלימ טימ שיילפ ןופ

 לָאמ 3 טגָאזעג טָאברַאפ רעד טרעװ

 (ך"י םירבד 'ד"ל תומש ,גיכ תֹומש)

 טינ טסלָאז) יומא בלחב ידג לשבת אל"

 ,(ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעגיצ ַא ןכָאק

 קרּפ ןילוח ןיא ארמג ןוא הנשמ יד

 םעד טשטייטעגנייא טָאה יירשבה לכ" 'ח

 סָאד זַא (עיצידארט) הלבק ַא טיול קוסּפ

 ןוא ןכָאק טשינ רָאט ןעמ זַא ,ןעמ טניימ

 טימ שיילפ ןדעי ןופ ןבָאה האנה ןוא ןסע

 -וצ טכָאקעג ןענעז ייז רָאנ ביוא ךלימ
 ליפ וצרעד ןַארַאפ ןענעז סע .ןעמאז
 ךיוא זיא יצ ,לשמל יװ ,ןגארפ-תוכלה

 יו רעדָא ;ןטָאברַאפ לגילפעג ןופ שיילפ
 ךָאנ ךלימ ןסע וצ ןטרַאװ ןעמ ףראד גנַאל
 טכָאקעג זיא סקיכלימ זַא זיא יוװ ;שיילפ
 -רַאפ ןוא םילכ עקישיילפ ןיא ןרָאװעג
 ןופ רועיש רעד זיא לפיוו רעדָא ;טרעק
 טרעקרַאפ ןוא שיילפ ןיא טכָאקעג ךלימ
 ןגארפ עלַא יד .ןטָאברַאפ ןייז לָאז סע זא
 רעטנָאמרעד רעד ןיא טלדנַאהַאב טרעוו
 רשב תוכלה העד הרוי ןיא ךיוא יו ארמג
 ןיא רעקנעד ןוא םישרפמ יד -- .בלחב
 ערעדנַא ןוא םייבמר רעד יוו רעטלַאלטימ

 564 עבש תב--ןשב

 -רַאפ ןופ םעט םעד טרעלקפיוא ןוואורּפ

 "םיכובנ הרומ" ןיא םייבמר רעד .טָאב

 לייוו ןעוועג זיא סָאד זַא ,טביולג 'ג קלח

 -עג רענידנצעג ןבָאה ןטייצ עקילָאמַא ןיא

 ךלימ סרעטומ ןייז ןיא עלעגיצ ַא טכָאק

 ןוא ,טָאגּפָא םוצ ןעוועג בירקמ סע ןוא

 ןדיי יד ןדײשּפָא טלָאװעג טָאה הרות יד

 םישרפמ יד ;הרז הדובע גהנמ ןדעי ןופ

 םייבשר ןוא ארזע ןבא רעד יוװ ,הרות ףיוא

 ןעלצרָאוװוצסיױא ידכ זיא סָאד זַא ,ןביולג

 ןיא ;:שטנעמ ןופ ליפעג-תוירזכא סָאד
 (ג"כ תומש וצ שוריּפ ןיא) טרָא ןייא

 זיא םעט רעד זַא ארזע ןבא רעד טגָאז

 עזעיגילער ענרעדָאמ לייט ,טנַאקַאב טשינ

 "רעד ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןביולג רעשרָאפ

 זַא ןוא ,ויטָאמ-סטייהטנוזעג ַא ךיוא ייב

 ,טנוזעג םוצ טדַאש סָאד

 רעד ןיא ;(גנאלקּפָא ,גנַאלק) לו תב
 "לוק תב" קורדסיוא רעד טרעוװ ארמג

 גנוניישרעד:האובנ ַא סלַא טצונעג ךיוא

 יד טרעהעגפיוא ןבָאה סע יו םעדכָאנ

 אעיצמ אבב ןיא ;(א'י ןירדחנס) םיאיבנ

 טנָאמרעד טרעוו רעטרע ערעדנַא ןוא טיינ

 "עג טָאה סָאװ ,יילמיה ןופ לוק תב" רעד

 ןױזַא ןוא ױזַא זיא הכלה יד זַא טנקסּפ

 יבר אנת רעד טלייצרעד 'ג תוכרב ןיא

 הברוח ַא ןיא טרעהעג טָאה רע יו יסוי

 ַא) ""הנויכ תמהנמ לוק תב" םילשורי ןיא

 ןוא (ביט ַא יו טמירב סָאװ לוק תב

 -רַאפ ןענעז סָאװ ןדיי יד ףיוא טגָאלק
 אבב ןיא .םילשורי ןופ ןרָאװעג ןבירט
 ןיחינשמ ןיא,, טגָאזעג טרעוו טיינ אעיצמ
 ףרַאד ןעמ זַא ,טסיײה סָאד ,"לוק תבב
 ןופ דייר יד ףיוא טכַא ןייק ןגייל טשינ
 רעכעלריטַאנרעביא רעד ןגעוו -- .לוק תב
 רפס סנהכ ןיא עז לוק תב ןופ גנוטיידַאב
 ,"דיתעל ןוזחה לע"

 רעטומ ,ךלמה דוד ןופ בייוו עבׁש תב
 א"י 'ב לאומש ןיא ;ךלמה המלש ןופ
 ןעוועג רעירפ זיא יז זַא ,טלייצרעד טרעוו
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 ,יתחה הירוא ןַאמ-רעטילימ ןופ בייוו סָאד

 -למ ןפיוא הירוא טקישעג טָאה דוד ןוא

 טיטעג טרָאד לָאז רע זַא ,ץַאלּפ המח

 ןבָאה הנותח ןענָאק לָאז דוד ידכ ןרעוו

 רענייא ןעוװעג זיא סָאד ;עבש תב טימ

 "רָאפ טָאה ךיינת רעד סָאװ םיאטח יד ןופ

 'ַא 'א םיכלמ ןיא ;ךלמה דוד ןפרָאװעג

 -סיוא טָאה עבש תב יװ טלייצרעד טרעוו

 ןרעװ לָאז המלש ןוז ריא זַא ,טקריוועג

 רעדורב ןרעטלע ןייז טאטשנַא ךלמ

 ,והינודא
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 םירצמ ךלמ הערּפ ןופ רעטכָאט היתב
 טיול ;ד 'ג םימיה ירבד ןיא טנָאמרעד
 ,ע"י הליגמ ארמג רעד ןיא הדגא רעד

 ,רעטרע-םישרדמ ליפ ןוא טיי ןיודהנס

 ,הערּפ ןופ רעטכָאט יד ןעוועג יז זיא

 השמ טצעװעטארעגסױרַא טָאה עכלעוו

 טעוװעדָאהעגפיוא םיא ןוא ךייט ןופ ונבר

 ךרד) הדנא ןייא טיול ;'א תומש שמוח)

 רעקידעבעל ןירַא יז זיא (אטוז ץרא

 ,ןדע ןג ןיא טייה

 ."הריתב ןב" עז הריתב

 אי



 -ערבעה ןיא בַאטשכוב רעט3 למיג ,1
 רעפיצ סלַא :תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיא

 ,יירד ןופ גנוטיידַאב יד רע טָאה

 עשידיי ןיא ,(ךיז ןטלאהסיורג) הואנג
 רעד זיב ןָא ךיינת ןופ ,םירפס עזעיגילער
 טנכײצַאב הואג טרעװ ,טייצ רעטצעל

 ןעמ רעכלעוו ןופ ,הדימ עטסגרע יד סלַא

 ןיא ;ןטספרַאשמַא ןרעטייוורעד ךיז ףרַאד

 םדא תואנג, טגָאזעג טרעװ ט"י ילשמ
 ןופ ךיז ןטלַאהסיורג סָאד ,!ונליפשת

 ארמג יד :;קירעדינ םיא טכַאמ שטנעמ
 הואג טָאה סע רעװ זַא טגָאז 'ה הטוס

 הדובע טנידעג טלָאװ רע יװ ױזַא זיא

 ,טגָאז תועד תוכלה ןיא םייבמר רעד ;הרז

 רעד ףרַאד תודמ ערעדנַא ייב םגח זַא

 ,"עצוממה ךרד, ןיא ןטלַאה ךיז שטנעמ

 זיא ,סערטסקע ןייז טשינ ,געוולטימ ןיא

 ןעמ ףראד הואג ןופ הדימ רעד ייב רעבָא

 -פרַאש וצ זיב ןופרעד ןרעטייוורעד ךיז

 ןופ סע טמענ רע ;טייקנדײשַאב רעטס

 לפש הוה דואמ דואמ,, 'ג תובא יקרּפ

 :ןדײשַאב רעייז ןוא רעייז ייז/ ייחור

 עז --- .תווינע זיא הואג ןופ ךופיה רעד

 ,"תווינע,, טרָאװכוז םייב

 יד ןופ רענייא .,(גנוזיילסיוא הלואנ
 עיגילער רעשידיי רעד ןיא ןעיידיא-טּפיוה
 יד ןופ רעזיילסיוא רעד זיא טָאג זַא ,זיא

 טעװ רע זַא טָאג טגָאז 'ו תומש ןיא ;ןדיי
 יתלאגו,) םירצמ ןופ ןדיי יד ןזיילסיוא
 הנומש רַאפ ןענעװאד ןיא .('םכתא
 הכרב יד ןַארַאפ זיא תירחש ייב הרשע

 יד ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,י"לארשי לאג;
 ןופ ןעמוק סָאד .הלואג, ןופ הליפת
 הלואג , יד ןפורעגנָא ךיוא טרעוו חישמ
 -רָאפ טעוװ סָאװ ןזיילסיוא סָאד) !!דיתעל
 טרעװו חישמ .(טפנוקוצ רעד ןיא ןעמוק
 םעד ןגעוו --- ,לאוג רעד ןפורעגנָא ךיוא
 ,"חישמ,, טרָאװכוז עז

 ןבעגעג זיא סָאװ ,לטיט םינואג ,ןואנ
 ןוא ארוס ןופ תובישי-ישאר יד ןרָאװעג

 רעסיוועג ַא ןיא ןוא ,לבב ןיא אתידבמוּפ

 טייצ רעד ןופ ,לארשי-ץרא ןיא ךיוא סָאמ

 ןנבר יד טקידנעעג ךיז ןבָאה סע ןעוו

 -רָאי ןט6 ןופ ףוס םוצ ךרעל) יארובס

 ןט11 ןופ טימ רעד ןיא זיב (טרעדנוה

 םעד ןופ םיבר-ןושל רעד ;טרעדנוהרָאי

 ןופ טייצ יד .י"םינואג,, זיא י!ןואג,, לטיט

 "עג רעשידיי רעד ןיא טסייה םינואג יד

 עכָאּפע יד, ,''םינואגה תפוקת./ עטכיש

 ןענעז םינואג יד ןגעוו .,'!םינואג יד ןופ

 קרעװ עקיטכיוו ליפ ןרָאװעג ןבירשעג

 עטנרעלעג עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ךרוד

 ענייז ןיא טרָאפָאפַאר יו ,רעקירָאטסיה

 עטכישעג ןייז ןיא ץערג ,"תודלות,

 ןוא !ג קלח גנוצעזרעביא עשיאערבעה

 רוד, ןיא סייו ;'םינויצ, יד ףוס םוצ

 יולה קיזייא קחצי ;'ד קלח י!וישרודו רוד

 ןייז ןיא גרובזניג ,''םינושארה תורוד,

 ןיא ןַאמ ,"אקינָאעג; ךוב שילגנע

 -נַא ליפ ןוא י'סידאטס דנע סטסקעט,

 לייט ןגעװ ןבעג ָאד ןליו רימ .ערעד

 ןגעוו --- .ןעגנושרָאפ יד ןופ ןטאטלוזער

 "יז ףיוא טשינ ןעמ טסייוו ןואג טרָאװ
 ארקיו ןיא ;טמאטש סע ןענאוו ןופ רעכ
 ,רעטרע ערעדנַא ןוא ז"מ םילהת ,וייכ
 !'טייקסיורג , ןופ גנוטיידַאב יד סע טָאה
 ;טרָאװ שיכירג ַא זיא סע זַא ,ןעניימ לייט
 זַא ןסייוו רימ ןכלעוו ןגעוו רעטשרע רעד
 זיא ייןואג,, לטיט םעד ןגָארטעג טָאה רע
 שאר רעד ,אייקשוא ןופ ןנח יבר ןעוועג
 -עג זיא רעכלעוו ,אתידבמוּפ ןופ הבישי
 ןיא ,הבישי שאר טסייה סָאד ,ןואג ןרָאװ
 -יימ ןַארַאפ ןענעז סע רעבָא ,589 רָאי
 ןעװעג זיא ןואג לטיט רעד זַא ןעגנונ
 זיא סע קיטביװ טייוו יו .רעירפ ןיוש
 "רעד ןעז ןעמ ןָאק ןואג ַא ןייז סָאד ןעוועג
 ןלאווק עטלַא יד ןיא זיא סָאד סָאװ ןופ
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 ארירש ברד תרגא, ןיא) ןטייצ ענעי ןופ

 ןרָאװעג ןפורעגנָא (ערעדנַא ןוא !?!ןואג

 רעד ,טגיניקעג טָאה רע ןוא) י"ךלמו;

 סָאװ ,לבב ןיא םינואג יד ןופ רעטצעל

 יאה בר ןעוועג זיא ,טנַאקַאב זדנוא זיא

 -ידבמוּפ ןופ הבישי שאר רעטצעל ,ןואג

 -עז סע .,1038 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,את

 בר ךָאנ ךיוא זַא ,ןעגנוטיידנא ןַארַאפ ןענ
 -מוּפ ןופ ןעוועג ךָאנ זיא טיוט סנואג יאה

 היקזח בר ןעמָאנ ןטימ ןואג ַא אתידב

 ןיא םינואג ןעוועג ןענעז רעטעּפש זַא ןוא

 טַאהעג טינ ןיוש ןבָאה ייז רעבָא ;לבב

 רעטצעל שיטקאפ רעד ןוא ,סולפנייא ןייק

 בר ןעװעג זיא ןואג רעוויטַאטירָאטיױא

 -עג ןענעז טייצ רעצנַאג רעד ךרוד .יאה

 רעד ןופ הבישי רעד ןיא ייס םינואג ןעוו

 ויב .אתידבמופ ןיא ייס ןוא ארוס טָאטש

 זַא ,טניימעג ןעמ טָאה טייצ רעטצעל רעד

 ;לבב ןיא רָאנ י"םינואג.. ןעוועג ןענעז סע

 ןענופעג טָאה ןעמ טניז ,סנטצעל טשרע

 טרָאװכוז םייב עז) 'יהזינג, רעד ןיא

 זיא ,די יבתכ עטלַא םירצמ ןיא (י'הזינג ,

 רענעי ןיא ןענעז סע זַא ,ןעגנַאגרעד ןעמ

 לטיט ןטימ תובישי ישאר ןעוועג טייצ

 טזייו סע .לארשי-ץרא ןיא ךיוא ןואג

 טָאה עילַאטיא ןיא ךיוא זַא ,סױרַא ךיז

 -יורג לייט טרילוטיט טייצ רענעי ןיא ןעמ

 ןתנ יבר לשמל יוװ) ןואג טימ םידמול עס

 "עג זיא סָאד רעבָא ,('ךורע ., ןופ רבחמ

 .טקנוּפ ,לטיט הצילמ ַא יװ רעמ טשינ ןעוו

 "יט ןלױּפ ןיא םינבר ךס ַא טָאה ןעמ יוװ

 סרעדנוזאב ןוא ,'ףואג, טימ טרילוט

 לבב ןיא ןגעקַאד ?"ןואג רענליוו רעד.

 טימ ,לטיט רעלעיציפָא ןַא ןעוועג סע זיא

 "טמא ןַא ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סע ןכלעוו

 "עד ןענעז םַאנסיוא ןַא ;גנולעטש עכעל

 -מול עסיורג עכעלטע רָאנ ןעוועג טלָאמ
 ןעװעג טשינ ןענעז ייז םגה סָאװ ,םיד
 ייז ןבָאה תובישי ישאר עלעיציפָא ןייק
 ןוא ןואג יאחא בר יװ ,!ןואג,, ןסייהעג
 ןענעז לבב ןיא םינואג יד -- .ערעדנַא

 50 ןואג

 עזעיגילער עטסכעה יד ןעוװעג טלָאמעד

 םייב ןעטעטירָאטיױא ןוא ןטייקפעלנעזרעּפ
 ,רעדנעל עלַא ןיא קלָאפ ןשידיי ןצנַאג

 ,עקירפַא ןיא רעדנעל יד ןופ ,םוטעמוא
 "עג ךיז ןעמ טָאה ערעדנַא ןוא עינַאּפש

 "ער ןוא ןגָארפנָא עלַא טימ ייז וצ טדנעוו

 -עג ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,ןכַאז עזעיגיל

 -ירעד ;דנטכילפרַאפ ןעוועג זיא טנקסּפ

 ךס ַא ןַארַאפ טייצ רענעי ןופ זיא רעב

 ווירב ,י!!םינואגה תובושת;, ענעפורעג יױזַא

 "עג ןבָאה םינואג יד סָאװ ,סרעפטנע טימ

 ןופ .ןגארפנָא עזעיגילער ףיוא טרעפטנע

 -ַאב ןעמ ןָאק םינואגה תובושת עקיזָאד יד

 יד ןופ ןבעל ןגעװ ןפירגַאב ךיוא ןעמוק

 זיא ןואג רעד .עכָאּפע רענעי ןיא ןדיי

 ןופ םימכח יד ךרוד ןרָאװעג טלייוורעד

 "עג טקיטעטשַאב זיא רע ןוא תובישי יד
 "הלוגה שאר, ןשידיי םעד ךרוד ןרָאװ

 יוזא ('הלוגה שאר, טרָאװכוז םייב עז)

 טקיטעטשַאב ןעוועג זיא טמַא ןייז זַא

 זיא עכלעוו ,לבב ןופ גנוריגער רעד ךרוד

 -למ עשיסרעּפ יד רעטנוא ןעוועג רעירפ

 רעשיבַארַא רעד רעטנוא רעכַאנ ןוא סיכ

 יד ;דַאדגאב ןיא ףילַאק ןופ טפאשרעה

 עשידירוי עסיורג ַא טַָאהעג ןבָאה םינואג

 "עג וצ ןעגניווצ טנָאקעג ןבָאה ןוא טכַאמ

 ןופ עיצקנופ-טּפיױה יד .טײקמַאזכרָאה

 טימ ןענרעל סָאד ןעוועג זיא םינואג יד

 ןענעז סע .תובישי יד ןיא םידימלת יד

 ןיא ןעוועג קידנעטש טעמכ ןיימעגלא ןיא

 ,םינואג 2 טייצ רעבלעז רעד ןיא לנב

 ןוא ארוס ןופ הבישי רעד ןיא רענייא

 ;אתידבמוּפ ןופ הבישי רעד ןיא רענייא

 ןיא ןעוועג תובישי עדייב ןענעז רעטעּפש
 ןעוועג זיא ארוס ןופ ןואג רעד ;דָאדגַאב
 -ואג יד .לטיט רערעכעה רעד ךעלטמַא

 -ייז ןיא טנרעלעג רָאנ טשינ ןבָאה םינ

 ןבָאה רָאנ תובישי עסיורג ענעגייא ערע

 תובישי ערענעלק יד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא
 ערעדנַא עלַא ןיא תורות דומלת ןוא
 "ואג יד ןופ ןענרעל-טּפיוה סָאד .טעטש
 יד ןייז ריבסמ ןיא ןענַאטשַאב זיא םינ



 רענליוו ,ןואג 571

 "עג ןסָאלשעג טַאהעג זיא עכלעוו ,ארמג

 רעד רַאפ רָאי 150 טימ לכה ךסב ןרָאװ

 ךיוא ןבָאה םינואג יד  ,טייצ-םינואג

 ןוא תונקת ענעדישראפ ןבעגעגסיױרַא

 -לעוו ףיוא ,ןגארפ-הכלה ןיא םיקסּפ ךיוא

 ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ עכ

 -ַאפ ןענעז סע .ארמג רעד ןיא דײשַאב

 ןרעװ סָאװ תוכלה עכלעזַא ךס ַא ןַאר

 יקסּפ, רעדָא ייםינואנה תונקת,, ןפורעגנָא

 םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא .,י"םינואגה

 עכעלרעסיוא עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 ,ןשינעעשעג עשידיי-ךעלרעניא ךיוא ןוא

 עבאגפיוא יד טַאהעג ןבָאה םינואג יד ןוא

 סָאד ,םוטנדיי סָאד ןרידילָאסנָאק וצ

 .ןבעל עזעיגילער עשידיי סָאד ,טייקשידיי

 -אדעמכַאמ יד ןענַאטשטנַא זיא טלָאמעד

 , "גתהרָאי ןט7 ביוהנָא) עיגילער עשינ
 ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,(טרעד

 עיזַא-לטימ ןוא -רעדָאפ ןיא רעדנעל יד

 ,עינַאּפש ןיא רעטעּפש ןוא עקירפַא ןוא

 סָאד ןסולפנייאַאב טװאורּפעג טָאה ןוא

 ןבעל ןשידיי ןכעלרעניא ןיא .,םוטנדיי

 (טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא) ןענַאטשטנַא זיא

 עכלעוו ,(םיארק) עטקעס-רעמיאַארַאק יד

 לעבש הרות רעד ןגעק ןטערטעגסיורַא זיא

 -לעוו ןוא ,ארמג ןוא הנשמ רעד ןגעק ,הּפ

 עטיירב ןעמענרַאפ וצ טעָארדעג טָאה עכ

 "עז םינואג יד ןוא ,ןזיירק-ןסַאמ עשידיי

 ףמַאק ןקיטפעה ןיא ןטערטעגפיוא ןענ

 "םינואג רעד ןיא .גנוגעווַאב רעד ןגעק

 ןיא ןעגנירדניירַא ןביוהעגנָא טָאה טייצ

 ןופ םוידוטש רעד טלעװ רעשידיי רעד

 ןעועג ךיוא זיא טלָאמעד .עיּפָאזָאליפ

 -עה רעד ןופ םוידוטש ןופ ביױהנָא רעד
 גנולעטשטסעפ יד ,קיטאמארג רעשיאערב

 -ליגטנע-טעמכ יד ,הרוסמ ןוא דוקינ ןופ

 -יפת יד ןוא רודיס ןופ גנוריגַאדער עקיט
 "עג ןפַאשעג ךיוא ןענעז טלָאמעד ,תול
 ןשיטסימ ןופ םירפס ,םישרדמ ליפ ןרָאװ

 (ערעדנַא ןוא הריצי רפס) טלַאהניא

 תודוסי עטשרע יד ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ
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 ןופ עכָאּפע יד -- .ערעל-הלבק רעד ןופ

 ךיז טָאה טייקיטעט רעייז ןוא םינואג יד

 ,ןואג יאה בר ןופ טיוט ןטימ טקידנעעג

 -ךָאפ עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןעוו

 תובישי יד ,לבב ןיא ןדיי ףיוא ןעגנוגלָאפ

 בושי רעשידיי רעד ,טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה

 רעד ןוא ,רענעלק ןרָאװעג זיא לבב ןיא

 ךיז טָאה רעטנעצ רעשידיי רעקיטסייג

 ,עילַאטיא ,עינַאּפש ןייק ןעגָארטעגרעביא

 רעטעּפש ןוא ךיירקנארפ ,עקירפַא-דרָאנ

 ַא ןופ גנונימ רעד טיול .,דנאלשטייד

 "ואנ לבב ןיא ןעוועג ןענעז עטנרעלעג ייר

 לַאװק:-טּפױה רעד .רעטעּפש ךיוא םינ
 -םינואג רעד ןגעוו תועידי ערעזדנוא ןופ
 עטמירַאב יד ןטשרע םעלַא וצ זיא טייצ

 ,('ארירש,, עז) !ןואג ארירש ברד תוגא,

 עלַא ןופ המישר ַא ךיוא טלַאהטנַא עכלעוו

 -ַאב ךיוא יו תובישי עדייב ןיא םינואג

 ;ןטייצ רענעי ןיא ןבעל ןופ ןעגנוביירש

 רדס,, ןיא תועידי ליפ ךיוא טניפעג ןעמ

 יד ןיא רקיע רעד ןוא י"םיארומאו םיאנת

 "עג ןענעז סָאװ ,םינואנה תובושת ליפ

 עכלעוו ןוא די יבתכ ןיא ןטסײמַא ןעוו
 ןרעוו עכלעוו ןוא רעמ ץלַא טניפעג ןעמ
 ךרוד) םילשורי ןיא טכעלטנפערַאפ טציא
 טײצ רעד ןופ .(ערעדנַא ןוא ףסא
 -ַאב יד ךיוא רימ ןבָאה םינואג יד ןופ
 "תותלאש,, םירפס-תוכלה ייווצ עטנַאק
 ןטלַאהטנַא עכלעוו ,ייתולודג תוכלה,, ןוא
 "ירפ --- .תועידי עלופטרעוו עסיוועג ךיוא
 עטסקיטכיוװ יד טנָאמרעד רימ ןבָאה רע
 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ קרעוו
 ,טרָאּפָאּפאר יוװ ,רעקירָאטסיה עטנרעלעג
 ןיא עז --- ,טייצ-םינואג רעד ןגעוו ,סייוו
 -וס,, ,'תובישי,, ,י'ילבב,, רעטרעווכוז יד
 -יא ןוא 'יארירש,, ,'"אתידבמוּפ,, ,'אר
 -קיטכיוו יד ןופ ןעמענ יד ייב טּפיוהרעב
 ןוא "הידעס ,, ,"יאה, יו םינואג עטס
 ,ערעדנַא

 רענליוו ,והילא, עז רענליוו ,ןואנ
 ,"ןואג



573 

 "ידיי רעד ןופ רקיע רעטשרע רעד טָאג
 -שמ זיא םייבמר ןטיול ,זיא עיזילער רעש

 תואיצמ, ,א קרּפ עדמה רפס הרות הנ

 ץנעטסיזוקע רעד ןיא ןביולג רעד ,''םשה

 טלעוו יד ןפַאשַאב טָאה רעכלעוו ,טָאג ןופ

 רעד גטלעװ רעד טימ ןָא טריפ ןוא
 -ידי רעד ףיוא ןָא טראד טזייוו םייבמר

 זַא ,טָאג ןופ גנוסַאפיױוא רעזעיגילער רעש

 טינ טָאה ,ףוס ַא ןָא ,רענייא זיא טָאג

 טסייוו ,ןטפַאשנגייא עכעלרעּפרעק ענייק

 ןוא ,סנייא זיא ןסיוו ןייז ןוא רע ,ץלַא

 -יוא עזעיגילער-שיפָאזָאליפ ערעדנא ךיוא

 ןיא הנומא יד טרעוו ךיינת ןיא .ןעגנוסַאפ

 "נָא ,ם"במר טיול ,טָאג ןופ ץנעטסיזקע

 ןוא ,הוצמ ערעדנוזַאב ַא סלַא ןזיוועג

 דוסי-טּפיוה סלַא טָאה ך"ינת רעצנַאג רעד

 -ייצַאב יד .טָאג ןיא הנומא עקיזָאד יד

 -רַאפ ןענעז ךינת ןיא טָאג ןופ ןעגנונעכ

 ןוא ידש ,םיהלא ,הלא ,לא ,הוהי :ענעדיש

 -ארב,, זיא שמוח ןופ קוסּפ רעטשרע רעד

 ,"ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תיש

 .דרע ןוא למיה ןפַאשַאב טָאה טָאג זַא

 טרעוו טייקכעלטעג יד ןענרעל ןענעק סָאד

 ןיא יו ,םיקוסּפ ייר ַא ןיא ןזיוועגנָא ךיוא

 עשוה ,"יתוא עודיו לכשה,, 'ט והימרי

 שמוח ןיא .ערעדנַא ןוא "יםיחלא תעד, יז

 ןעמ זַא ןזיוועגנָא רעטרע ייר ַא ןיא טרעוו

 'ה תא תבהאו/) טָאג ןבָאה ביל ףראד

 ףרַאד ןעמ זא ןוא (ו םירבד ,''ךיהלא
 טָאג ןעניד ןוא טָאג רַאפ ןבָאה ארומ
 ותואו ארית ךיהלא 'ה תא, יו םירבד)
 ויא זַא ,סיוא טזייו סע -- .("דובעת
 זיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ טייצ רעד
 -יפ עמייהעג עסיוועג ַא ןדיי ייב ןעוועג
 -כעלטעג ןופ ןזעוו םעד ןגעוו עיּפָאזָאל
 -כרמה השעמ , יד ןייז לָאז סָאד .טייק
 ,ב"פ הגיגח ןיא ,הנשמ יד סָאװ ,''הב
 ןענרעל טשינ ריא ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז
 עיפָאזָאליפ עכעלטנפע יד  ,ךעלטנפע
 ךרוד ץוחַא) טָאה טייקכעלטעג רעד ןגעוו
 -עגנָא ךיז (טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא ןָאליפ

 574 םהרבא ןופ טָאג--טָאג

 -רָאי ןט10 ןיא טשרע םוטנדיי ןיא ןביוה

 -רעד ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא טרעדנוה

 תונומא, םירפס עדנטיידַאב יד ןעניש

 תובוח ,ןואג הידעס בר ןופ 'תועדו

 "המר הנומא,, ,ייחב ונבר ןופ !י"תובבלה

 "'םיכובנ הרומ,, ,ןטשרע םעד דייבאר ןופ

 הדוהי יבר ןופ ירוכ ,ם"במר ןופ

 -וריּפ ןוא םירפס יד ןיא ךיוא יוװ ,יולה

 עשידיי עדנטיידַאב ערעדנַא יד ןופ םיש

 רעטעּפש ןוא רעטלַאלטימ ןיא ןפָאזָאליפ

 םירקע ,שקשיױוק יאדסח יבר ןופ 'ה רוא)

 יד .(ערעדנַא ןוא ובלא ףסוי יבר ןופ

 ןטובירטַא יד ןעוועג ןענעז ןגארפטּפיוה

 טָאג ןגעו ןעגנונעכיײצַאב יד ,םיראת יד

 ױזַא יו ,(המודכו קיצרַאהמרַאב .,טוג)

 טָאג ֹוצ גוצַאב ןיא ןסַאפיױא ייז לָאז ןעמ

 טשינ ןָאק ןעמ ןוא ךעלדנעמוא זיא סָאװ

 יד ,ןשטנעמ ןופ תודימ םיא וצ ןדנעװנָא

 -שידיי עטנָאמרעד יד ןופ גנוניימ-טּפיוה

 עקיזָאד יד) ןיא ןפָאזָאליפ עזעיגילער
 עלַא יד זַא ,(ןָאליפ ןופ ךיוא זיא גנוניימ

 ,הלילשב רָאנ ןסַאּפּפױא ןעמ ףרַאד םיראת
 טגָאזעג טרעוו שמוח ןיא ןעוו ;ויטַאגענ

 סע טניימ י'טוג,, זיא רע זַא ,טָאג ןגעוו
 ןוא ,"טכעלש ,, ןייז טשינ ןָאק טָאג זא
 ,םיראת ערעדנַא יד טימ ךיוא זיא ױזַא
 םעד רעביא תוריקח עלַא יד ןגעוו ---
 יד ייב רימ ןבעג טייקכעלטעג ןופ ןזעוו
 יו רעטרעווכוז עדנפערטַאב ענעדישרַאפ
 -טעג רעד ןיא הריפכ ןגעוו) !?םזיאעטַא ;
 עז -- .םזיפראמָאּפָארטנַא, ,(טייקכעל
 ,דלעפנרעב ןופ !!'םיהלא תעד ,

 טרעוו סָאװ הליפת םהרבא ןופ טָאנ
 תבש ןעיורפ ךרוד ךעלכעזטּפױה ,טגָאזעג
 ,רעטסניפ ךָאנ זיא סע ןעוו ,תושמשה ןיב
 ןופ טמַאטש הלפת יד ;ןכַאמ-הלדבה רַאפ
 ןַארַאפ טרָאד ןענעז סע ןוא דנאלשטייד
 זיא סָאװ ,''ביול) רעטרעוו עשידיײ-טלַא
 רעד ןיא .('עבוַאל , טרָאװ עשטייד סָאד
 ןוא טנוזעג ףיוא ןטעבעג טרעוװ הלפת
 ;ךָאװ עקידלזמ ןוא עטוג ַא ןוא הסנרּפ
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 :;תואחסונ ענעדישרַאפ ןיא ןַארַאפ זיא יז
 -ָאלעמ רעדגריר ַא טימ טגָאזעג טרעוו יז

 יױל יבר טָאה תועידי לייט טיול ;עיד

 -נוהרָאי ןט8) וועשטידרעב ןופ קחצי

 שלש ךָאנ הלפת יד ןגָאז טגעלפעג (טרעד

 ,תודועס

 1811) רעב םהרבא ,רעבָאלטַאנ
 רעשידיי ןוא רעשיאערבעה (1899 --
 סלַא ךיוא טנַאקַאב :רעלעטשטפירש

 ןיא םיליכשמ עטשרע יד ןופ ;?'גבא,

 {'רוא רקובה,, םעד טריגַאדער :עניארקוא

 ַא ןעוועג רבחמ ךיוא ןוא רעדיל ןבירשעג

 {'םינצנה, ;'ביבאה יחרּפ, :רעכיב ייר

 תודלותל תרוקב, ;'לאלהמ יריש לכ;

 עקיטכיו ַא ,(1865 ענליוו) ""םיארקח

 תודלות,, ;רעמיאַארַאק יד רעביא טעברַא

 (1869 ענליו) '"תודיסחהו הלבקה

 ;םייבר עקילָאמַא ןגעוו תועידי עלופטרעוו

 סנָאסלדנעמ שיאערבעה ףיוא טצעזרעביא

 {'םכחה ןתנ, סגניסעל ןוא !!םילשורי,

 "לגוק ןופ דיל סָאד,, ןבירשעג שידיי ןיא

 ,עקָאלג יד, סרעליש טיול עידָארַאּפ)

 עשידיי ןגעוו תונורכז,, ,"לוגלג רעד;

 ןגעו ךוב ַא ;ערעדנַא ןוא ,,י"רעביירש

 ןופ ןענישרעד זיא שידיי ןיא רעבָאלטָאג

 ,(1925 ,ענליוו) ןיקדיירפ .א

 -סור ןיא 1840 םהרבא ,ןדַאּפדלַאנ
 יד ןופ (קרָאי-ינ ןיא 1908 -- דנאל

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג עטשרע

 -ינאגרָא ,טסיטרַא ,רעטכיד ,גרוטַאמַארד

 ןופ רבחמ ,סעּפורט-רעטַאעט ןופ רעריז
 -עּפָא ןוא סעידעמָאק ,סעמארד ערעלוּפָאּפ

 -על ינוק ייווצ,, ,'תימלוש,, יו ,סטער

 רע :ערעדנַא ןוא 'יאבכוכ רב, ,''סלמ

 שיאערבעה ןיא רעדיל ןבירשעג ךיוא טָאה

 ןיא טריגַאדער ,('םיחרּפו םיציצ;,)

 -יטילעארזיא, גנוטייצ יד ץיווָאנרעשט

 "יא עשידיא,, קראי-וינ ןיא ,ייקלָאפ סעש
 ,"גנוטייצ עטרירטסול

 56 דוד ,זנַאג--רעבָאלטָאג

 -- 1850) ץַאנניא ,רעהיצדלַאנ
 -ָאטנעירָא רעטנרעלעג רעשידיי ,(1

 -ײימַא) קרעוװ ענייז ;ןרַאגנוא ןיא טסיל

 ,םאלסיא םעד רעביא (שטייד ןיא ןטס

 ןיא רעכיב עלַאטנעמַאדנופ יד וצ ןרעהעג

 -טנפערַאפ ךיוא טָאה רע ;טיבעג ןקיזָאד

 םוגרת םעד רעביא ןעגנולדנַאהּפָא טכעל
 -לֵא יד ייב סָאטימ םעד רעביא ,ימלשורי

 יד ןיא םיגהנמ עשידיי ,רעערבעה עט

 רעד ,רעכיב עזעיגילער-שינאדעמכַאמ

 ןוא רעטלַאלטימ ןיא עיזעָאּפ רעשידיי

 רַאפ גנוטיידַאב ןייז .ערעדנַא ליפ ןוא

 עיזעָאּפ רעשיבַארַא רעד וצ גוצַאב ריא

 ,סיורג זיא טפַאשנסיװ רעשידיי רעד

 ןלױּפ ןופ םורד ןיא דנאל עיצילַאנ
 טימ עיצילַאג ברעמ ןיא טלייטעגנייא

 ןוא ,טָאטש עטסדנטיײדַאב יד סלַא עקָארק

 -ַאב יד סלַא גרעבמעל טימ עיצילַאג-חרזמ

 ןדיי ןופ בושי רעד :;טָאטש עטסדנטייד

 ןופ ןיוש ךעלניישראוו ,טלַא רעייז זיא

 .עסיורג ַא טליּפשעג :טרעדנוהרָאי ןט0

 ןיא עטכישעג רעשידי רעד ןיא עלאר
 עסיורג עריא טימ רָאי 600 ןופ ףיולרַאפ

 "לעזעג ,עטנרעלעג ,םיליכשמ ,םינבר

 ןיא ןדיי יד ןגעוו -- .רעוט עכעלטפַאש

 טרָאװכוז עז ןימעגלַא ןיא עיצילַאג

 רעטרעווכוז עדנפערטַאב יד עז ;?!ןליופ,;

 שיקריס .השמ סילרעסיא) םינבר יד ןופ

 םיליכשמ ךיוא יוז (ערעדנַא ןוא לאוי

 .(ערעדנַא ןוא לַאמכָארק)

 -ירָאטסיה ,(1613 -- 1541) דוד ,זנַאנ
 ןופ רבחמ ,גארּפ ןיא םָאנָארטסא ןוא רעק
 ןופ גנונעכיײצרַאפ-קינָארכ ַא דוד חמצ;,
 "עג רענײמעגלַא ןוא עטכישעג רעשידיי
 -סעי טקורדעג) ''םיענו דמחנ,, ;עטכיש
 עימאנארטסא ןיא תוריקח ,(1743 ץינ
 -סיס ןשיאעמאלאטּפ ןטלַא םעד טיולו
 זנַאג דוד יבר .שדוחה שודיק ןוא (סעט
 "יא השמ יבר ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא
 ,(ל'רהמ) אוויל 'ר ןוא (איימר) סילרעס
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 ךיוא םיקסוּפ ןוא ארמג ץוחַא טָאה ןוא

 ,קיטאמעטַאמ ,שטייד ,ןייטאל טנרעלעג

 ןעוועג זיא רע ;:עטכישעג ,עימאנארטסַא

 ןעמאנארטסא רעגארּפ יד טימ טנַאקַאב

 ענייז .רעלּפעק ןוא עהאוב עד אכיט

 רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענעז םירפס

 טּפעשעג טָאה עכלעוו ,טלעו רעשידמול

 שודיק ןוא עטכישעג ןגעוו תועידי ייז ןופ

 .שדוחה

 (1866 -- 1804 הֿמָלׂש ,דירפצנאנ
 ;ןראגנוא) רַאװגנוא ןיא רבחמ ןוא בר

 רוציק,, רפס רעלוּפָאּפ ןייז ךרוד טנַאקַאב

 ַא ןיא טיג רע עכלעוו ןיא !'ךורע ןחלוש

 -יד-טּפיוה יד ,ךַארּפש רעטכייל ,רערָאלק

 טָאה רע ;רוציקב ךורע ןחלוש ןופ םינ

 םירפס ערעדנַא ייר א ןעוועג רבחמ ךיוא
 -עדנַא ןוא ייבהזה ןושל, ,''חבז תרות,,)

 ,(ער

 ;(1929 -- 1856 הׂשמ ,רעטסאנ
 רעשידיי רעטנרעלעג ,םכח רעשידרפס ,בר
 ןופ רערעלקרעד ,רעקעדטנא ,רעקירָאטסיה

 ,עינעמור ןיא ןריובעג ;די-ינתכ עטלַא

 רעטעּפש ןכארּפש עלַאטנעירָא טרידוטש

 "עג ףָאדנָאל ןיא םכח רעשידרפס ןעוועג

 -ור ןיא סנטסײמַא ןעגנולדנאהּפָא ןבירש

 ,שטייד ןיא ךיוא יוװ ,שילגנע ,שינעמ

 עטלַא יד ןבעגעגסיורַא :;שיזיוצנארפ

 אברח, ,"לאמחרי רפס, ,די יבתכ

 רפס ןופ חסונ ןשיאעמַארַא ,י"השמד
 -ןרמוש יד ןופ עשוהי רפס ,םיאנומשחה

 "יא ןבירשעג ךיוא :ערעדנַא ליפ ןוא םינ
 ךיוא זיא רעטסַאג ;רָאלקלָאפ ןשידיי רעב

 -וט-ללכ רעשידיי רענעעזעגנָא ןא ןעוועג

 -ויצ עטשרע יד ןיא ןעמונעגלײטנַא ,רע

 ןרָאװעג רעטעּפש ,ןסערגנָאק עשיטסינ
 ,םזילאירָאטירעט ןופ רעגנעהנַא

 1992 -- 1856 דוד ןרהא ,ןַאדרַאנ
 -רעד טצעזַאב ךיז ,עילָאדָאּפ ןיא ןריובעג

 -רָא-דנאל ןרָאװעג ,לארשי-ץרא ןיא ךָאנ

 578 ןָאדרָאג---דירפצנאג

 -עדיא ןוא רעקנעד קיטייצכיילג ,רעטעב

 -רעטעברַא-לארשי:ץרא רעד ןופ גָאלָא

 תד עעדיא רעד ןופ רעדנירגַאב ,טפַאש

 טַאהעג ,(טעברַא ןופ עיגילער) ?הדובע

 רעקיטסייג רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא

 ןופ גנולקיוװטנַא רעשיטסילַאעדיא ןוא

 לארשי-ץרא ןיא םיצולח ןופ ןלייט עסיורג

 ליפ טכעלטנפערַאפ :רעדנעל .ערעדנַא ןוא

 -ייז ;הטיש ןייז ןגעוו ווירב ןוא םירמאמ

 "רעד ןענעז (שיאערבעה ןיא) ןטפירש ענ

 ןענעז "'ווירב,, יד ;רעדנעב 5 ןיא ןעביש
 -ָאנ ןייז ףיוא ;שידיי ןיא ךיוא ןענישרעד

 -טנגי ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ןעמ

 -רָאג ;(ערעדנַא ןוא ?"הינודרוג;,) ןזיירק
 -עגּפָא טָאה ןוא זעיגילער ןעוועג זיא ןָאד

 ,םיניד עזעיגילער עלַא ןטיה

 א"ב ןריובעג בייל הדוהי ,ןַאדרַאנ
 ןברָאטשעג ןוא ,(1820) א"צקת ולסכ

 רעטמירַאב ,1892) ב"נרת לולא דייכ

 ןטימ טנַאקַאב ,רעטכיד רעשיאערבעה

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .ג"לי ןעמָאנ
 ,ס'יש טנגוי רעד ןיא טנרעלעג ,ענליוו ןיא
 -עּפָאריײא ייר ַא טנרעלעג ךָאנרעד ,ךיינת
 -רעניבאר םעד טקידנעעג ,ןכַארּפש עשיא
 -עּפש ;רערעל ןעוועג ,ענליוו ןיא רַאנימעס
 ואוו ,גרוברעטעּפ ןיא טצעזַאב ךיז רעט
 רעד ןופ ראטערקעס ןרָאװעג זיא רע
 רעד ןופ ךיוא ןוא !'הלכשה יציפמ,, הובח
 טקישראפ ןוא טייטסערַא ןעוועג ;הלהק

 ;לובלב ַא בילוצ ןטַאנָאמ עכעלטע ףיוא
 ,גרוברעטעּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד

 ןייז ןופ ףוס ןויב טניואוועג טָאה רע ואוו
 רעד ןיא טייקיטעט סנָאדרָאג -- .ןבעל
 ַא ןעװעג (זיא רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 עכלעוו םיריש ענייז ץוחַא :עקיטיײז-ליפ

 ףיוא סולפנייא ןטסערג םעד טָאהעג ןבָאה
 רענעי ןיא ןזיירק-םיליכשמ עשידיי עלַא
 לש וצוק,/ ,"ןועמש ןב ףסוי ינש,,) טייצ

 ,"ילזרבו דוד, ,"ימע הציקה,/ ,"דוי

 ,"תוירא ינש ןיב,, ,"לאכימו דוד תהא;

 ךיוא רע טָאה ,("תודוקפה תיבב והיקדצ,
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 ןענָאטעילעפ ןוא םירמאמ ליפ ןבירשעג

 ןלַאנרושז עשיאערבעה עלא טעמכ ןיא

 -רַאעגטימ ,טייצ רענעי ןיא ןעגנוטייצ ןוא

 -סױרַא ,ץילמה ןיא טייצ ערעגנעל ַא טעב

 -לעזעג ןגעוו ןעגנוניימ ענייז טגָאזעג

 עלַאנָאיצַאנ ןיימעגלַא ןוא עכעלטפַאש

 -סיה ןופ ןעגנוקרעמַאב ןבירשעג ,ןגַארפ

 ןז .טלַאהניא ןכעלטפַאשנסיװ-שירָאט
 -עג זיא ןעמעלבָארּפ עשידיי וצ גנולעטש
 היה,)) עשיליכשמ ןייר ַא בױהנָא ןיא ןעוו
 ַא ייז ,'ךילהאב ידוהיו ךתאצב םדא

 (בוטש ןיא דיי ַא ןוא סַאג ןיא שטנעמ

 רעטעּפש רָאנ ,עשירָאטַאלימיסַא-בלַאה

 רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב רע זיא

 וננקזבו ונרוענב)* גנוגעװַאב-ןויצ-תבח

 ןענעז ןטפירש עטלמַאזעג ענייז ,("ךלנ

 סנטצעל ,לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טקורדעג

 -טנפערַאפ ךיוא ןענעז סע ;ביבא-לת ןיא
 ןעמָאנ ןטימ תונורכז ענייז ןרָאװעג טכעל
 ;'ג"לי (תורגא,, ווירב ,''רבכ רהנ לע;
 רענגעק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאדרָאג
 ריא ןפורעג ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ
 שידיי ןיא רעדיל ןבירשעג טָאה ,ןָאגרַאשז
 ,ןילוח תחיש)

 -ַאב ,(1909 -- 1853) בקעי ,ןידרָאנ
 ןריובעג ;גרוטַאמַארד רעשידיי רעדנטייד
 םעד (1880) טעדנירגעג ,עניאַארקוא ןיא
 -רַאפ ןלַאיצָאס-בלַאה ןזעיגילער:בלַאה
 (רעדירב-ך"נת יד) "יציעלביב, דנַאב
 -טפַאשלעזעג סיָאטסלָאט ןופ טסייג ןיא

 -עמַא ןייק קעװַא רעכַאנ ,ןלַאעדיא עכעל
 -ַארד עטשרע ןייז ןבירשעג 1892 :;עקיר
 -עג ןָא טלָאמעד ןופ ןוא "ַאיריביס,, עמ
 עשילא,,) סעמַארד עטנַאקַאב ייר ַא ןבירש
 עיסאכ, ,"תרפא עלערימ,, ,"היובא ןב
 ןבָאה עכלעוו ,(ערעדנַא ןוא ,'יהמותי יד
 ןופ גנולמַאז ַא .גלָאפרע סיורג טַאהעג

 ןיא ןענישרעד זיא סעמַארד ענייז לייט

 ,1911 קרָאי-וינ

 טרעװ ח"כ תומש שמוח ןיא לטרַאנ
 רעד ייב טָאה לודג ןהכ רעד זַא ,טכַארבעג

 580 רובג--ךידרָאג

 ןיא ;(טנבא) לטרַאג ַא ןגָארטעג הדובע

 -עג רעטייוו טרעוו שמוח לטיּפַאק ןבלעז

 םינהכ עכעלנייוועג יד ךיוא זא טכַארב

 -עג ןבָאה ייז ןעוו ןעלטרַאג ןגָארט ןגעלפ

 ןיא .שדקמה תיב ןיא הדובע יד ןָאט

 םייב זא טגָאזעג טרעוו 'י תבש ארמג רעד
 בילוצ לטרַאג ַא ןָאטנָא ןעמ לָאז ןענעװַאד
 וצ ךיז טיירג) "ךיהלא 'ה תארקל ןוכה,,

 טָאג ראפ ןלעטש ךיז טסליװ וד ןעוו
 זא טגָאז תבש ארמג ןיא טרָאד תופסות
 לטרַאג ןייק ןָאטנָא טשינ ןעמ ףרַאד טנייה
 ָאי גהונ ךיז ןענעז םידיסח :ןענעװַאד םוצ
 .לטרַאג םעד ןָאטוצנָא

 ןעמ טָאה ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ יאבנ
 הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,טשרעוצ

 ןופ רעמענּפָא ןדעי טנכיײצַאב ,ארמג ןוא
 ןופ טמַאטש רע ןוא ,טנעסַאקניא ,טלעג

 ןעניפעג יוזא .(רעמענּפָא) "הבג,, טרָאװ
 םיאבגה, 'ג קרּפ הגיגח הנשמ ןיא רימ
 שטייט רעד זיא סָאװ ,''תיבל וסנכנש
 ןרעייטש-סגנוריגער ןופ ןטנעסַאקניא זא
 ,טלעג ןעמענּפָא זױהַא ןיא ןיירַא ןעמוק
 ענעי ןיא ןעמ טָאה יאבג טרָאװ סָאד
 םוצ ןצונַאב וצ ןביוהעגנָא ךיוא ןטייצ
 ,הקדצ ןופ טנעסַאקניא םעד ןענעכיײצַאב
 "רעד ;('ג קרּפ יאמד הנשמ) הקדצ יאבג
 -עגנָא יאבג טרָאװ ןטימ ןעמ טָאה ךָאנ
 יד ןוא ,הקדצ רעד ןופ רעריפ םעד ןפור
 יאבג םתס, (ו"כ ןירדהנס) טגָאז ארמג
 דשוח טשינ םיא ףרַאד ןעמ זא ,"רשכ
 טרָאװ ןטימ ןעמ טָאה רעטעּפש רָאג ,ןייז
 "ידיי רעדעי ןופ רעריפ יד ןפורעגנָא יאבג
 יד ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,טפַאשלעזעג רעש

 -רַאפ רעד ךיוא ;םישרדמ-יתב ןוא ןלוש

 ףיוה ןיא ןיבר ןישידיסח םייב רעטלַאװ
 ."יאבג, רעד ןפורעגנָא טרעוו

 ןיא אדלעה ,ןַאמ רעקרַאטש רובנ
 ,ג"כ 'ב לאומש ןיא סרעדנוזַאב ,ך"נת
 -ילימ יד ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע ואוו
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 ןטימ טרעוו ,ךלמה דוד ןופ רעריפ-רעט
 רעקרַאטש רעד ןפורעגנָארובג,, ןעמָאנ
 ,דלעה רעד ,רעפמעק-רעטילימ רעד ,ןַאמ
 "יס ךס ַא טנַאקַאב זדנוא זיא ך"נת ןיא
 "ובג עשידיי ןופ טייקשידלעה ןופ םירוּפ
 ןושמש זיא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ;םיר
 רפס ןיא ;("ןושמש., טרָאװכוז עז) רובגה
 יד טלייצרעד ןרעוו 'ב ןוא 'א לאומש

 -רעטילימ סכלמה דוד ןופ ןטייקשידלעה

 רעד ןיא ;ןילַא דוד ןופ ךיוא יוװ טייל
 ך"נת ןיא ייס ,קיטע רעזעיגילער רעשידיי

 ןופ ןעמ טָאה ,ארמג ןוא הנשמ ןיא ייס

 -גיוו ליפ ןטלַאהעג הרובג רעכעלרעּפרעק
 ,טייקשידלעה רעקיטסייג ןופ יװ רעקיצ
 םעד ןגעװ ך"נת ןיא ןעניפעג רימ ןוא

 בוט, ו"ט ילשמ ןיא יו ,רעטרעוו ליפ
 -דכולמ וחורב לשומו רובגמ םיּפא ךרא

 ןָאק סָאװ ןַאמ ַא רעסעב זיא סע) ''ריע
 -עד ַא ןוא דלעה ַא רעדייא ןשרעהַאב ךיז

 תובא הנשמ ןיא ;(טָאטש ַא ןופ רערעבָאר
 טרָאװ סָאד טגָאזעג ףיורעד טרעוו 'ד
 דלעה ַא) "ורצי תא שבוכה ?רובג הזיא;

 -ַאב טסבלעז ךיז ןָאק סָאװ רעד טסייה

 ןיא רעטרע לייט ןיא רעבָא .(ןשרעה
 -עג א טקירדעגסיוא ָאי טרעוו ארמג רעד

 -רעּפרעק וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ עסיוו
 תבש ארמג יד ןוא ,טייקשידלעה רעכעל

 ףיוא רָאנ טור הניכש יד זַא ,טגָאז ב"צ
 ט"י הטוס ןיא .,רובג ַא זיא סָאװ ןַאמ ַא
 טרעװ (רשיה רפס ןרעטעּפש ןיא ןוא)
 רעד ןגעוו גנורעדנואווַאב טימ טלייצרעד
 .ירעדניק סבקעי ןופ טייקשידלעה

 יבר, :ןעמָאנ רעלופ ,המלש ,לוריבנ
 ,(לָאריבַאג, :זעל) 'ילוריבג ןבא המלש
 בויא ובא,, ןסייהעג רע טָאה ןשיכַארַא ןיא
 ןיא ?לוריבג ןביא אייחי ןביא ןַאמילס
 -יפ רעשיניײטַאל רעכעלרעטלַאלטימ רעד
 -עג טנַאקַאב רע זיא טלעוװ רעשיּפָאזָאל

 -גיוא; ןוא "ןארבעציווא, סלַא ןעוו

 "עמ עטסערג יד ןופ רענייא ,"לארבעצ
 -עגנָא !עטכישעג רעשידיי רעד ןיא רענ

 5282 המלש לוריבג

 רבחמ ,ףָאזָאליפ ,רעקנעד ,רעטכיד רענעעז

 ןיא טרעדנוהרָאי ןטפלע ןיא ,םיטויּפ ןופ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .עינַאּפש
 זיא ןוא ,1020 רָאי םעד ךרעל אגאלַאמ
 ,1057 ךרעל איסנעלַאװ ןיא ןברָאטשעג
 טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןבעל ץנַאג ןייז
 ןברָאטשעג םיא זיא דניק סלַא ;םזיגַארט
 -רעד זיא רע ןוא (הדוהי) רעטָאפ ןייז
 לאיתוקי ןסיוועג א ךרוד ןרָאװעג ןגיוצ

 טעדרָאמרעד זיא רעכלעוו ,ןַאסַאה ןבא
 םיא טָאה רעטעּפש ,םיחצור ךרוד ןרָאװעג
 טזיוו סע .דיגנה לאומש יבר טציטשעג
 -נָא רע טָאה טייהרעגנוי ןיוש זַא ,סיוא

 ןוא ,טכוזדניוש ףיוא ןדייל וצ ןביוהעג

 .טַאהעג הנותח טשינ רעבירעד טָאה רע

 ןברָאטשעג רע זיא טײקנַארק רעד ןופ
 -יימ לייט טיול ןוא ,רָאי 27 קידנעייז טלַא

 טשינ רָאי 30 ןייק ןליפַא רע זיא ןעגנונ

 זַא ,די"באר ןופ גנוניימ יד) ןעוועג עטלַא

 50 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 סלַא ןיוש .(ךעלנײשרַאװ טשינ זיא רָאי

 ןביוהעגנָא רע טָאה רָאי 16 ןופ לגניא

 "עד ןופ ןוא ,רעדיל עשיאערבעה ןביירש

 יד טרעכיירַאב רדסכ רע טָאה ןָא טלָאמ

 "גואו יד טימ רוטַארעטיל עשיאערבעה

 ןוא עועיגילער ,רעדיל עטסרַאברעד

 ןופ טכױהַאב ןענעז עכלעוו ,עכעלטלעוו

 ,םזימיסעּפ ןלעטבוס ַא טימ טייז ןייא

 ןבעל ןופ טייקיטשינ ןופ ליפעג ןוא שואי

 םייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,טלעו ןוא

 -- .טייקכעלטעג רעד וצ גנובעגניה טימ

 ןופ קרעװ עשרעטכיד עטסנטיידַאב סָאד

 זיא סָאד ,"תוכלמ רתכ,, ןייז זיא לוריבג

 סע ןעכלעוו ןיא ,טָאג וצ גנַאזעג ביול ַא

 "אפ רעלעטבוס ַא ןיא ןבעגעגרעביא ןרעוו

 "ָאזָאליפ ענעדישרַאפ יד םרָאפ רעשיטע

 -כיד רעד ןופ ףוס ןיא ;ןקנַאדעג עשיפ

 ןיז רעטכיד רעד סיוא טקירד גנוט

 -שייץרא ןייק ןעמוק ןענָאק וצ שטנואוו

 -- .הרובק וצ ןעמוק וצ טרָאד ןוא לאר

 רעד זיא קרעוו שיּפָאזָאליפ-טּפיוה ןייז

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,"םייח רוקמ



585 

 ןרָאװעג טצעזרעביא זיא ןוא שיבַארַא ןיא
 ןעמָאנ ןטימ ןײטַאל ףיוא 1130 ןיא

 .("ןעבעל ןופ לַאװק רעד,,) !'עטיוו סנָאּפ

 ןוא םירמאמ 5 ןופ טײטשַאב רפס סָאד

 ןופ םרָאפ רעד ןיא טלעטשעגפיונוצ זיא

 רערעל ַא ןשיוװצ סרעפטנע ןוא ןגַארפ
 עשיפָאזָאליפ טיג ןוא ,דימלת ןייז ןוא

 ,טלעוו רעד ןוא טָאג ןגעוו ןעגנורעלקפיוא

 סולפנייא םעד רעטנוא ָאד זיא לוריבג

 -ָאענ יד ןופ ערעל רעשיטסימ רעד ןופ
 ןופ גנואײטשטנַא יד זַא ,ןטסינָאטַאלּפ

 -וקעגרָאפ זיא טלעוו רעקידתוימשג רעד
 ןופ גנולארטשסיוא ,עיצאנאמע סלַא ןעמ

 ןכעלטעג םעד ךרוד טייקכעלטעג רעד

 ןופ ןרוּפש ךיוא ןַארַאפ ןענעז ָאד ;ןליוו

 זיא טלעוװ יד זַא ,םזיאעטנַאּפ ןזעיגילער

 ןבָאה עכלעו ןעיידיא ,טייקכעלטעג יד

 רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג

 רתא תילע ערעל-טנורג ריא ןוא הלבק
 -ַאפ זיא ךַאז רעדעי ןיא זא ,''הינימ יונפ
 "םייח רוקמ,, רעד .טייקכעלטעג יד ןַאר

 טָאה גנוצעזרעביא רעשיניײטַאל ןייז ןיא

 יד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג

 ןיא ןפָאזָאליפ-רעדיטסַאלָאכס עכעלטסירק

 -ראשז ףיוא רעטעּפש ןוא ,רעטלַאלטימ
 ,אזָאניּפש ףיוא רַאגָאז ןוא ,אנורב אנאד
 רפס סָאד זיא סָאד זא ,טניימעג טָאה ןעמ
 ףָאזָאליפ ןכעלטסירק ןשיבַארַא ןא ןופ
 רעטנרעלעג רעד טשרע .!!ןארבעציווא,,
 רוצק םעד טיול ,1859 רָאי ןיא טָאה קנומ
 'ר ןופ שיאערבעה ףיוא םייח רוקמ ןופ
 -פיוא ,(1260 רָאי ןופ) ארייקלפ בוט םש
 "יעטיוו סנָאפ,, ןופ רבחמ רעד זַא ןזיוועג
 טצעזרעביא זיא רפס סָאד ,לוריבג זיא

 -- .ןייטשווָאלב ךרוד שיאערבעה ןיא

 -פס עקיטכיוו ייווצ עקיזָאד ענייז ץוחַא
 ףיוא ןעוועג רבחמ ךיוא לוריבג טָאה םיּר
 -מַאז ,"שפנה תודמ ןוקת,, ןייז שיבַארַא
 דומלת ,ךינת ןופ רסומ ירבד ןופ גנול
 רע .רעקנעד עשיבַארַא ןוא עשיכירג ןוא
 שיבַארַא ףיוא ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה
 ירבד ןופ גנולמַאז ,'!םינינּפה רחבמ,, םעד

 504 העבג

 עדייב יד .רעקנעד עשיכירג ןופ רסומ
 ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז םירפס

 -ארּפש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא שיאערבעה
 ןופ םיריש עלַא ןופ גנולמַאז ַא --- .ןכ

 רעדנעב 3 ןיא ןענישרעד זיא לוריבג ןבא
 ןעגנוקרעמַאב טימ א"צרת ביבא-לת ןיא

 ןוא קילַאיב .נ .ח ןופ ןעגנורעלקרעד ןוא
 לייט ןענעז שידיי ןיא .יקצינבר ,ח .י

 ןרָאװעג טצעזרעביא לוריבג ןופ םיריש

 ןופ טיוט ןגעװ -- .ץרַאװש .י .י ךרוד

 "הלבקה תלשלש, רעד טגנערב לוריבג

 ךיז טָאה רעבַארַא ןַא זא ,עדנעגעל יד

 -יש ענייז בילוצ םיא ןיאןזעוועג אנקתמ

 ןוא טעדרָאמרעד םיא טָאה רע ןוא ,םיר

 -צולּפ ;םיוב-ןגייפ ןייז רעטנוא ןבָארגַאב

 רַאפ ןעילב ןביױהעגנָא םיוב רעד טָאה גנול

 "רַאפ ןפורעגסורַא טָאה סָאד ;טייצ רעד

 םעד ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא גנורעדנואוו

 ךיז טָאה רע זיב ,ןשרָאפסױא רעבַארַא

 -עגפיוא םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעוועג הדומ

 -ירשעג ןענעז לוריבג רעביא -- .ןעגנָאה
 "נָאמרעד רעד ןיא ;קרעװ ליפ ןרָאװעג ןב
 המלש 'ר יריש לכ, ןופ עבַאגסיױא רעט

 ַא ןַארַאפ זיא קילַאיב ןופ יילוריבג ןבא
 שיאערבעה ןיא ;גנולדנַאהּפָא ערעסערג
 חלשה ןיא הנהכ דוד ןַארַאפ ךיוא ןענעז
 "-אנאה) 'המלש יריש, סעקוד ;א קלח

 -עג,, סגרעבניצ עז שידיי ןיא ;(1858 רעוו
 ,"ןדיי ייב רוטַארעטיל ןופ עטכיש

 ,''לגרעב ַא שיאערבעה ףיא העבנ
 ןופ טייצ רעד ןיא ןימינב ןיא טָאטש
 -עג ,ןימינב טבש םוצ טרעהעג ;ך"נת

 א לאומש) ''ןימינב תעבג,, ךיוא ןסייה
 -יורט רעד ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד ;(גיי
 יד יװ 'העבגב שגלּפ ,,ןופ רופס רעגירע

 -לַאװגרַאפ ןבָאה העבג ןופ רעניואוונייא
 יורפ-סבעק יד טעדרָאמרעד ןוא טקיד
 ךרודַאד ןוא ,ןַאמ ןדמערפ ַא ןופ (שגלּפ)
 המחלמ ערעװש ַא ןענַאטשטנַא זיא
 "ידיי ערעדנַא יד ןוא ןימינב טבש ןשיווצ
 -ינב טבש רעד רעכלעוו ןיא ,םיטבש עש
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 ןעמוקעגמוא (ןצנַאגניא טעמכ זיא ןימ
 לואש ןופ טייצ רעד ןיא ;'ב םיטפוש)

 לאומש) טָאטשטּפױה יד ןעוועג יז זיא
 ןיא ןַארַאפ ןענעז טנייה -- .(גי יא
 -ָאק עטעדנירגגע-יינ ייר ַא לארשי-ץרא
 יװ העבג ןעמָאנ ןטשרע ןטימ סעינָאל
 תעבג,, ,י'השולשה תעבג,, ,'"רנרב תעבג;
 ,ערעדנַא ןוא !!הדע

 ןיא ןטייצ-ך"נת ןיא טָאטש ןועבנ
 ןימינב טבש וצ טרעהעג ,לארשי-ץרא

 קילײה ַא טרָאד ןעוועג ;(ח"'י עשוהי)

 -ברק ןעוועג בירקמ טָאה ןעמ ואוו ,טרָא

 רעד טימ טנַאקַאב ;('ג 'א םיכלמ) תונ

 -ייז ןוא עשוהי ןופ טייצ רעד ןיא טכַאלש
 -בגב שמש,, תפומ םעד טימ רעטרעוו ענ
 -ץגּפָא ךיז טָאה ןוז יד זַא) יםוד ןוע
 ידכ ,ןועבג ייב גנוגעוװַאב ריא ןיא טלעטש
 --.(טכַאלש יד ןקידנערַאפ ןענָאק לָאז רע
 ןבָאה ןדיי יד רעדייא ,רעירפ ןבָאה טרָאד
 -בג, יד טניואוועג ,טָאטש יד ןעמונרַאפ

 ארומ סי ןבָאװה עכלעו .,ייםינוע
 "רעד ןוא טלעטשרַאפ ךיז ןדיי יד ראפ
 דנַאל טייו ַא ןופ ןעמוק ייז זא טלייצ

 ןסילש וצ ןעגנולעג ייז זיא םורַא ױזַא ןוא
 יז ;ךַאמּפָא-טפַאשטניירפ ַא ןדיי יד טימ
 -ַאװ ןוא רעקעה:ץלָאה יד ןעוועג ןענעז
 ('ט עשוהי) חבזמ םייב רעגערט-רעס
 ַא סלַא ןדיי ןשיװצ טנכערעג ךיז ןוא
 ,סַאלק רעקירעדינ

 טנָאמרעד ,ךאלמ ןופ ןעמָאנ לאירבנ
 ארמג ןיא ;'ח לאינד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 הדגא ךס א טכַארבעג ןרעוו שרדמ ןוא
 ליצמ טָאה רע זא ,לאירבג ןגעוו רעטרעוו
 זַא ,(ח"יק תבש) וניבא םהרבא ןעוועג
 ןענעז סָאװ םיכאלמ יד ןופ ןעוועג זיא רע
 טָאה רע ןוא וניבא םהרבא וצ ןעמוקעג

 ןוא (ו"פ אעיצמ אבב) םודס טעטכינרַאפ

 ,ערעדנַא

 ןופ ,וניבא בקעי ןופ ןוז ןופ ןעמָאנ דנ

 5286 דודג--ןועבג

 ,דג טבש ןופ רעטָאפ ,('ל תומש) הפלז
 םייב ןדריה רבע ןיא טניואוועג טָאה סָאװ
 ןופ רענעמ יד ;(בייל רבדמב) ןונרא ךייט
 -ובג סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז דג טבש

 'ב לאומש ,ב"י 'א םימיה יובד) םיר
 "עג ןבירטרַאפ זיא דג טבש רעד ;(ג"'כ
 -בש 9 ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװ
 ןט8) רסאלפ תלגת ךרוד רושא ןייק םיט

 ןופ ןשטנעמ ןבָאה רעכַאנ ןוא (גנונעכער
 דנַאל םעד ןיא טצעזַאב ךיז ןומע קלָאפ
 ,דג ןעמָאנ רעד -- .(ט''מ הימרי) דג ןופ

 ('ל תישארב) לזמ שטייט רעד זיא סָאװ

 ןוא ןענכ קלָאפ םייב טנַאקַאב ןעוועג זיא

 ןעמָאנ ןטימ טָאגּפָא ןַא טַאהעג ןבָאה ייז

 "עג ךיוא ןענעז ןופרעד ןוא י'דג לעב,
 לארשי-ץרא ןיא רעטרע ןופ ןעמענ ןעוו
 .ערעדנַא ןוא (א"כ עשוהי) יידג לעב,

 ןופ טייצ רעד ןיא איבנ ַא הזוחהה רדנ
 ירבד ןיא ;(ב"כ 'א לאומש) ךלמה דוד

 רע זא טלייצרעד טרעוװו טי'כ 'ב םימיה
 .דוד ןופ ןבעל סָאד ןבירשַאב טָאה

 ןגעוו ;"ןָאיגעל, שיאערבעה ןיא רוןדנ
 רעד ןיא (ירבעה דודגה) ןָאיגעל ןשידיי
 "לקסניטָאבַאשז, עז 1918 המחלמ טלעוו

 לארשי-ץרא ןיא -- .'רָאדלעּפמורט,, ןוא

 ןטימ סעיצַאזינַאגרָא ייר ַא ןַארַאפ ןענעז
 -עג) '"הדובעה דודג, (1 :דודג ןעמָאנ
 -עװ .,ןָאיגעל-סטעברַא ,(1920 טעדנירג

 ַא ןיא טריזינאגרָא ןענעז םירבח סנעמ
 יז ;דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןבעל-ענומָאק
 סעינָאלָאק יד קירוצ טיובעגפיוא ןבָאה
 ןפלָאהעגטימ ,י'ידעלג רפכ ,, ןוא !ייח לת.;

 1920 ןופ ;לאערזי קמע םעד ןריזינָאלָאק
 -- !'דחואמה ץובקה, םוצ רע טרעקעג

 ןציש וצ ןָאיגעל,, ,''הפשה יניגמ דודג,, (9
 טעדנירגעג) 'ךַארּפש עשיאערבעה יד
 -ַאזינַאגרָא-טנגוי ,(1922 לארשי-ץרא ןיא
 -ײרּפשרַאפ רעד ןגעוו טגרָאז סָאװ ,עיצ
 ןוא לארשי-ץרא ןיא שיאערבעה ןופ גנוט
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 ןדיי ךרוד גנוצונַאב רעד ןגעק טפמעק

 ןכַארּפש ערעדנַא ןופ לארשי-ץרא ןיא

 ,שידיי ןופ ךיוא

 טצונַאב טרעװ ,קיטכיװ !סיורצ לודנ
 ,טלעוו רעשידמול רעד ןיא לטיט סלַא
 ןיא י"לארשי תדוגא , יד טָאה ןליױּפ ןיא
 ןופ ץנַאטסניא ןַא טעדנירגעג 1922 רָאי
 ןופ טַאר רעד) ''הרותה ילודג תצעומ,
 .ןענרעל ןיא םילודג יד

 ןיא .טָאג ןרעטסעל ,עימעפסַאלב ףֹודג
 -סיוא רעד ןַארַאפ זיא וייט רבדמב שמוח
 ארמג יד ןוא ,''ףדגמ אוה 'ה תא,, קורד

 טניימ סָאד זא ,טשטייטרַאפ 'ז תותירכ
 -נס הנשמ רעד ןיא :טָאג ןרעטסעל ןעמ
 -ןידַאב יד ןזיוועגנָא ןרעוו יז קרּפ ןירדה
 רעד ,"ףדגמ, רעד עכלעוו ייב ,ןעגנוג
 -רוארַאפ טרעװו ,טָאג טרעטסעל סָאװ
 -ײטשרַאפ ןרעוװ ךרוד ,טיוט םוצ טלייט

 -דמ ןוא ארמג רעד ןיא ;(הליקס) טרענ
 קורדסיוא רעד טכַארבעג טּפָא טרעוו שר
 סלַא (ט"מ ןישודיק) ?"?ףדגמו ףרחמ,,

 -טָאג ,עימעפסאלב טײגַאב סָאװ רענייא
 -סעל-טָאג ךיוא טפור ןעמ ;גנורעטסעל

 ןטימ (א'כ 'א םיכלמ) ךי"'נת ןיא גנורעט

 טָאה ןעמ לייוו ,(ןשטנעב) ''ךרב,, טרָאװ

 םוצ ןדנעװנָא טלָאװעג טשינ לָאמלייט
 ,ןטלעש ,ייללק,, טרָאװ סָאד טָאג ןעמָאנ

 -רַאפ רעשידי םקיחא ןב והילדנ
 טמיטשַאב ,לארשי:ץרא ןיא רעטלַאװ
 יװ םעדכָאנ ,לבב ךלמ רצנדכובנ ךרוד

 בורח ןוא דנַאל סָאד ןעמונעגנייא טָאה רע
 -תיב עטשרע סָאד ןוא םילשורי טכַאמעג

 "רעד טרעוו ו"כ והימרי ןיא .שדקמה
 זיא רע זא ,םקיחא רעטָאפ ןייז טנָאמ
 ןשידיי ןטצעל םייב רש רעכיוה א ןעוועג
 טעװעטַארעג טָאה רע ןוא ,והיקדצ גינעק
 סיוא טזייו סע טױט ןופ איבנה והימרי
 יװ טקנוּפ ,ןעוועג זיא םקיחא זא ןופרעד
 המחלמ רעד ןופ רענגעק יד ןופ ,והימרי

 588 ןועדג---לודג

 זיא ןוז ןייז והילדג ךיוא .לבב ןגעק
 -געק עקיזָאד יד ןופ ןעוועג ךעלניײשרַאװ

 רצאנדכובנ םיא טָאה רעבירעד ןוא ,רענ
 הימרי) רעטלַאװרַאפ סלַא טמיטשַאב

 הּפצמ ןעוועג זיא ץנעדיזער ןייז ;('מ
 -פָאה ךס ַא םיא ףיוא טגיילעג טָאה ןעמ

 סָאד ןעיובפיוא קירוצ טעװ רע זַא ,ןעגנונ
 רעד ןופ ,עּפורג עסיוועג ַא רעבָא ;דנַאל
 לאעמשי טימ ,ךלמה והיקדצ ןופ עילימַאפ

 "עק רעד ןופ ,י'הכולמה ערזמ,,) הינתנ ןב
 טריזינַאגרָא ןבָאה (עילימַאפ רעכעלגינ
 -עג םיא ןוא ,גנורעװשרַאפ ַא והילדג ןגעק
 "יפ-רעטילימ סוהילדג ןופ רענייא ;טיוט

 ןעמַאזוצ רעכַאנ זיא ,חרק ןב ןנחוי ,רער
 ןופ רעגנעהנָא ענעבילבעגרעביא יד טימ

 לאעמשי ;םירצמ ןייק ןפָאלטנַא והילדג

 גנודרָאמרעד יד .,ןומע ןייק ןפָאלטנַא זיא

 סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא והילדג ןופ

 םעד טָאה ןעמ ןוא ,קילגמוא רעלַאנָאיצַאנ

 טמיטשַאב (ירשת גָאט רעט9 טציא) גָאט

 םוצ; ,ח ןוא 'ז הירכז) תינעת סלַא

 ."הילדג םוצ , סלַא טנַאקַאב ,("יעיבשה

 ואוו ,שיכל ןופ ןעגנובָארגסיױא יד ןיא ---

 ווירב ךעלברעש ףיוא ןענופעג טָאה ןעמ

 טָאה ,םילשורי ןברוח ןופ טייצ רעד ןופ

 ןַא טימ לּפמעטש ןייא ןענופעג ןעמ

 "תיבה לע רשא והילדגל, טפירשפיוא

 ןב והילדג זיא סָאד זא טניימ ןעמ ןוא

 .םקיחא

 "ץרא ןיא ןדיי רעביא רעשרעה ןועדנ

 רעד ןיא ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ,לארשי

 זיא סע רעדייא ,םיטפש יד ןופ עכָאּפע

 ןעװעג זיא רע ;ךלמ ַא ןעוועג ןדיי ייב

 "רָאי ןט12 םעד ךרעל) טפוש רעט5 רעד

 -טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוה

 טבש ןופ טמַאטשעג טָאה רע ;(גנונעכער

 ,טלייצרעד טרעוװ 'ו םיטפוש ןיא ;השנמ
 ןעו טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא
 ןוא ,ןדיי יד טקירדעג טָאה ןידמ קלָאפ'ס
 םוצ טנידעג טלָאמעד ןבָאה ןדיי יד זא
 ןזיוַאב ךיז טָאה ךאלמַא :לעב טָאגּפָא
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 ןרעטשוצוצ ןסייהעג םיא ןוא ןענועדג וצ
 ענעי ןעמענפיונוצ ןוא לעב טָאגּפָא םעד

 -עג טשינ לעב םוצ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי
 ןפמעק ןייג רע לָאז ייז טימ ןוא טניד
 ףָאטעג יוזא טָאה ןועדג ,ןידמ ןגעק
 טגָאז ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה ןופרעד)
 ןעוו לייוו ,'לעבורי, ,םיטפוש רפס רעד
 ןטיוט טלָאװעג םיא ןבָאה רעניד-לעב יד

 ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעג רעטָאפ ןייז טָאה

 זיא לעב רעד ביוא ןוא ןזָאל ורוצ םיא
 ןפָארטשַאב םיא ןײלַא רע לָאז ,טָאג ַא

 200 טימ ןוא ('יול ברי אוה םיהלא םא;

 רעייז סלַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ

 טימ) 'ןועדגלו 'הל ברח./ ףור-ספמַאק
 ,(ןועדג רַאפ ןוא טָאג רַאפ ,דרעוװש רעד
 טײרפַאב ןוא ןידמ טּפַאלקעצ רע טָאה

 -רעד טגיילעגרָאפ טָאה ןעמ ןעוו .ןדיי יד
 רע טָאה ,'ךלמ, לטיט םעד ןועדגרַאפ

 טָאג זא ,קידנגָאז ,ןופרעד טגָאזעגּפָא ךיז

 ןועדג ;ןשרעה ןדיי יד רעביא לָאז ןיילַא
 ,רָאי 4 ןדיייד רעביא טפוש ןעוועג זיא

 ,"ףלמיבא,, טרָאװכוז עז --

 ,"חישמ,, ,י'הלואג,, רעטרעווכוז עז לאונ

 ;(טולב ןופ רעזיילסוא םדה לאונ
 ,טגָאזעג טרעװ ה"ל רבדמב שמוח ןיא
 ,שטנעמ ַא טיוטעג טָאה רענייא ביוא זא
 רעזיילסיוא רעדו 'ייםדה לאוג,, רעד לָאז
 רעבָא ביוא ;חצור םעד ןטיוט (טולב ןופ

 רע לָאז ,גגושב שטנעמ ַא טיוטעג טָאה רע

 ירע, טעטש עלעיצעּפס יד ןיא ןפיולטנַא
 םיא רָאט י'םדה לאוג,, רעד ואוו ייטלקמ
 ?"םדה לאוג,, רעד זיא רעוו ,ןטיוט טשינ

 סָאד זא ,םישרפמ יד ןשטייט ךעלנעוועג
 -עילימַאפ רעטסטנעָאנ רעד ,ןעמ טניימ

 -דהנס ארמג יד ;ןטעדרָאמרעד ןופ בורק
 "'םדה לאוג,, רעד ביוא זא ,טגָאז ה"ימ ןיר

 "נס סָאד ףרַאד חצור םעד טשינ טיוט
 רעד --- .ףָארטש-טיוט יד ןריפכרוד ןירדה
 לייט ייב זיא ''םדה תלואג,, ןופ ףירגַאב
 "רַאפ רעדנעל חרזמ יד ןיא רעקלעפ

 590 אמזוג---לאוג

 ןילַא חצור ןפיוא רָאנ טשינ טיײרּפש
 רעדָא עילימַאפ רעצנַאג רעד ףיוא רָאנ

 ,חצור ןופ טבש
 טרעוו חייל לאקזחי רפס ןיא גונמו נונ
 ןופ גינעק םעד ףיוא תואובנ טגָאזעג
 רע זא ,('גוגמה ץראמ גוג,,) גוגמ דנַאל
 ןלַאפנָא טעוו רע ןעוו הלּפמ ַא ןדייל טעוו

 רעד ןעמעוװ ,םעד ןגעו .ןדיי יד ףיוא

 -ךַאפ ןַארַאפ ןענעז ,טימרעד טניימ איבנ
 ןיא זא ,ןָא טזייוו ןעמ ;ןעגנוניימ ענעדיש
 קלָאפ ַא טנָאמרעד טרעװ 'י תישארב

 יד ןיא זא ,ןָא ךיוא ןזייוו לייט ;גוגמ
 -עג טָאה ןעמ סָאװ ןטפירש-רעקלעפ עטלַא

 טייצ רענעי ןופ לבב ןוא רושא ןיא ןענופ
 ןופ ָאגָאג ךלמ רעד טנָאמרעד טױעװ .

 ןֶא ןזייו לייט ;(עיזַא-ןיילק ןיא) עיבול
 ןסייהעג ןבָאה גרעב עשינעמרַא יד זא
 -- .עינעמרַא ןעניימ לָאז ןעמ ןוא י*גָאג
 ,א"י הליגמ ,ג"י תוכרב) ארמג רעד ןיא

 -רדמ ליפ ןיא ךיוא יװ (דייצ ןירדהנס
 טרעװ ('מ תומש) ןתנוי םוגרת ןוא םיש
 טלעטשעגרָאפ י'גוגמו גוג,, ןופ המחלמ יד
 ןיא ןעמוקרָאפ טעװ סָאװ המחלמ יד טלַא

 ףעמוק טעװ חישמ ןעוו טפנוקוצ רעד
 ןוא תונוחצנ ןטלַאהּפָא גוג טעו טשרעוצ
 רע טעוװ רעטעּפש רָאנ ,ןדיי יד ןקיניײּפ
 טעװ רע ןוא חישמ ךרוד ןרעוו טגיזַאב
 "נָא ךיז ןלעװ סע ןוא ,ןרעוו טעטכינרַאפ

 ןיא .ןטייצ סחישמ ,ייחישמה תומי,, ןביוה
 טכַארבעג ןרעװו ב"י הבר תומש שרדמ
 רעד טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא תודגא יד

 יב רעטעּפש -- ,גוגמו גוג ןופ המחלמ

 ,םַאלסיא ןופ ךוב-טּפיוה ןיא ,רעבַארַא יד
 "על יד טכַארבעג טרעוו ""ןַארָאק,, םעד
 -ַאמ ןוא שזדושזדַאי ןופ עדנעג
 יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא זיא סָאװ ,יישזדושזד

 ,גוגמו גוג ןגעוו תודגא עשידיי

 -סיוא ןַארַאפ ;(גנוביירטרעביא) אמֹזונ
 ךיוא ןוא םיאיבנה ירפס ,שמוח ןיא ןקירד
 רעד ןיא עכלעוו ןגעוו ,הנשמ רעד ןיא
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 -טשינ ןענעז ייז זא ,טגָאזעג טרעוו ארמג
 ארמג יד ."אמזוג, ַא רָאנ ,ךעלטקניפ

 הרות ירבד,, ףיורעד טגָאז 'צ ןילוח ןיא
 ,יאבה ןושל םיאיבנ ירבד ,יאבה ןושל

 רעד ףיוא ;'יאבה ןושל םימכח ירבדו
 ןפיוא ארמג יד טגָאז 'ג קרּפ דימת הנשמ
 לייט ;?"אמזוג , טרָאװ סָאד שוריפב טרָא

 ןגָאז (ערעדנַא ןוא יי'שר) םישרפמ עטלַא

 -יצ עכעלנייוועגמוא לייט ףיוא רעבירעד

 ,ארמג רעד ןיא טכַארבעג ןרעוו סָאװ ןרעפ

 ףרַאד ןעמ ןוא ,תואמזוג ןענעז סָאד זא
 י'שר) ךעלבעטשכוב ןעמענ טשינ ייז

 ,(ט''יק תבש

 ייס םעלבָארּפ סָאד םכעלׂש ןוא טוג
 םזימיטּפָא ןופ ייס ,טכעלש ןוא טוג ןופ
 עשידיי יד ןיא טרעװ ,םזימיסעּפ ןוא

 רעד זיב ,ןָא ךיינת ןופ ,םירפס עזעיגילער
 .ךעלריפסיוא טלדנַאהַאב ,טייצ רעטצעל
 זַא ,טגָאזעג טרעװ 'א תישארב שמוח ןיא
 אריו, ,טלעװ יד ןפַאשַאב טָאה טָאג ןעוו

 בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא
 ןעזעג טָאה טָאג זא ,טסייה סָאד ,'דאמ

 ,טוג זיא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ץלַא זא

 -ימ עשיטסימיטּפָא יד ןעמ טעז ָאדי
 ןוש רעבָא .טוג זיא טלעװ יד זא ,גנונ

 זא ,רימ ןעניפעג ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא
 -גוהרָאי ןט2 ןיא) ריאמ יבר אנת רעד
 -עגוצ הרות רפס ןייז ןיא טָאה (טרעד
 בוט הנהו -- דואמ בוט הנהו, ןבירש
 ןפוא הבר תישארב שרדמ) ,י"תומ
 ןיא ןַארַאפ זיא עטוג סָאד זא ,(קוסּכ
 ןעמ טעז ָאד ,גנוטכינרַאפ רעד ןיא ,טיוט

 ןופ גנוסַאפױא עשיטסימיסעּפ יד ןיוש
 ןיא עטוג עגיצנייא סָאד זַא ,טלעו רעד
 ןיײגקעװַא סָאד ,טיוט רעד זיא טלעוו רעד

 -ָאד יד .ןבעל ןופ גנוגיינרַאפ יד ,ריא ןופ

 סָאװ גנוניימ עשיטסימיסעּפ עפרַאש עקיז
 ןפיוא אקוד טגָאזעגסױרַא טָאה ריאמ יבר
 רימ ןעניפעג ,"'דואמ בוט הנהו, קוסּפ
 ,ך""נת ןופ םירפס לייט ןיא טקירדעגסיוא
 ןיא בויא .תלהק ןוא בויא ןיא סרעדנוזַאב
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 וא, ךיז טשטניו רעכלעוו ,'ג לטיּפַאק
 טלָאװ רע זא ,"היהא אל ןומט לפנכ
 ןרעװ ןריובעג טשינ טלָאװעג טשרעביל

 זיא ץלַא ,יילבה לכה, םעד טימ תלהק ןוא

 "םיתמה תא ינא חבשו, םעד ןוא ,שירַאנ

 -עב זיא ענעברָאטשעג יד זא ,('ד תלהק)

 -לעז יד סױרַא ןגָאז ,עגידעבעל יד יו רעס

 רעד רעביא גנוניימ עשיטסימיסעּפ עב

 רעבָא זיא תלהק רפס ןבלעז ןיא .טלעוו

 תא , גנוניימ עטרעקרַאפ ַא ןַארַאפ ךיוא
 ןפאשעג זיא ץלַא) 'ותעב הפי השע לכה

 עבלעז יד ,(טייצ ןייז ןיא טוג ןרָאװעג

 רימ ןעניפעג טייקנדישרַאפ-סגנוניימ

 ןלוש-םיאנת ייווצ יד ןשיוװצ רעטעּפש
 (גי ןיבוריע) ללה תיב ןוא יאמש תיב יד

 "ארבנשמ ארבנ אלש םדאל ול חונ, יצ

 טלָאװ רע זא שטנעמ םעד רעסעב זיא)

 ןבילבעג ןוא ,(ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ

 טלָאװ רע ,ןעוועג טלָאװ רעסעב זא ,זיא
 -ימ עבלעז יד .,ןרָאװעג ןפַאשַאב טשינ

 ןיא ןעז וצ ךיוא זיא טייקנדישרַאפ-סגנונ
 -לטימ ןופ םירפס עשידיי ערעטעּפש עלַא

 ונבר ןופ 'יתובבלה תובוח,, ןיא ,רעטלַא

 ןוא ישרדב ןופ ייםלוע תניחב,, ןיא ,ייחב

 רעד זא ןקרעמַאב וצ זיא סע .ערעדנַא
 -ָאזָאליפ רענרעדָאמ רעד ןופ רעדנירגַאב
 + ,רעױהנעּפָאש רוטרַא םזימיסעּפ ןופ עיפ

 ,עיגילער עשידיי יד זא ,ןטלַאהעג טָאה
 ךרוד זיא ,תלהק רפס ןופ םַאנסיוא ןטימ

 סָאד -- .עשיטסימיטּפָא ןַא ךרוד ןוא

 טָאה י'סטכעלש ןוא סטוג,, ןופ םעלבָארּפ

 ַא ךָאנ טַאהעג עיגילער רעשדיי רעד ןיא

 ,ךעלגעמ זיא יװ ,ךעלמענ ןוא ,טנעמָאמ

 ןײטשטנַא לָאז טייקכעלטעג רעד ןופ זַא
 ןעוועג זיא עיגילער עשידיי יד .סטכעלש

 -טלַא רעד ןופ גנוסַאפיוא רעד ןגעק ףרַאש
 זא ,?םזילַאוד,, ןופ עיגילער רעשיסרעּפ
 -עג ייווצ ,תויושר יתש ןַארַאפ ןענעז סע
 ןיא .שינרעטצניפ ןוא סטכעלש ןופ רעט
 ,טָאג ןגעוו טגָאזעג טרעוװ ה"מ היעשי
 "ער ארובו םולש השוע, זיא רע זַא
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 ,סטכעלש סָאד ךיוא ןוא ןדירפ טפאש)
 ,'תלהק, ,"'בויא; רעטרעווכוז עז --

 ,י"קילגמוא,, ,!!טיוט ,

 1876 -- 1794) ןהילא ,רעכַאמטונ
 שיליוּפ ףיוא) ץידיירג ןיא לבוקמ ןוא בר

 ןיא ,"ץנעדיורג ,, שטייד ,"זדנָאשזדורג,
 טריפעגפיוא ךיז טָאה רעכלעוו .(ןרעמָאּפ
 סלַא טמשעג ןוא יבר רעשידיסח ַא יוװ

 יבר טימ ןעמַאזוצ טָאה רע :תפומ לעב

 ןויצ תבח רַאפ טעברַאעג רעשילַאק שריה

 טזָאלעגרעביא :;לארשייץרא בושי ןוא
 "והילא תרדא, ,"םולש תכוס,, םירובח

 ןעמ טָאה וויכרַא ןייז ןיא ;ערעדנא ןוא
 ,טרעוו ןשירָאטסיה ןופ ווירב ןעופעג

 ,"תודיסח, עז ריי רעטונג

 שטייט רעד זיא ייוג,, טרָאװ סָאד יונ
 ךיוא טרעוו ןוא ,ייקלָאפ,, שיאערבעה ןיא

 רימ .ןיז ןבלעז ןיא ךיינת ןיא טצונאב
 סָאד טצונַאב ך"נת ןיא טפָא ןעניפעג

 ןיא .קלָאפ ןשידיי םוצ ''יוג, טרָאװ
 יג ןפורעגנָא ןדיי ןרעו ט"י תומש

 ןיא טשרע .(קלָאפ קילײה ַאו י"שודק
 זיא ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ טייצ רעד
 וצ ןרָאװעג טצונַאב !"יוג, טרָאװ סָאד
 -ַאב ףרַאד סע .דיי-טשינ ַא ןענעכײצַאב

 רימ ואוו טפָא ץנַאג זא .ןרעוו טקרעמ
 ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא טנייה ןעניפעג

 םיבכוכ ידבוע;) יםיוכע,, טרָאװ סָאד
 "עג זיא (סנרעטש וצ רעניד יד ,י"תולזמו
 "נעצ יד רָאנ ,יוג טרָאװ סָאד רעירפ ןעוו

 טניפעג'מ ."םוכע, טכַאמעג טָאה רוז
 ןיא ןטסײמַא ,יוג טרָאװ סָאד לָאמ ליפ
 ,א'פ המורת לשמל) ימלשורי ארמג רעד
 טשינ ןָאק יוג ַא ,חילש השוע יוגה ןיא;;

 :(רעטרע ערעדנַא ןוא ,חילש ןייק ןכַאמ
 "םיוג , ןַארַאפ זיא םיבר ןושל ןיא
 אריתמ, א"פ הרז הדובע אתפסות)
 ;(םייוג רַאפ ארומ טָאה רע ,י'םייוג ינּפמ
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 ַא ןוא ,היוג טסייה יורפ עשידיי-טשינ ַא
 הרז הדובע ימלשורי) ''תויוג,, ןסייה ךס

 טָאה רע, ,'היוג תחא השא האר, איפ
 ימלשורי ;"היֹוג ַא ,יורפ ןייא ןעזעג

 -.טשינ םתס ,"תויוג םתס, ד"פ תומבי
 ןופ גנואיצַאב יד -- .(ןעיורפ עשידיי
 "ּפָא ,ןדישרַאפ ןעוועג זיא םייוג וצ ןדיי
 םייוג יד סָאװ ,גנולעטש רעד ןופ קיגנעה
 ארמג רעד ןיא .ןדיי וצ טַאהעג ןבָאה

 "םלועה תומוא יקידצ, טנָאמרעד ןרעוו

 ("'םלועה תומוא, טרָאװכוז םייב עז)
 יד ןיא .אבה םלועל קלח ןבָאה עכלעוו

 רימ ןעניפעג םירפס עשידיי ערעטעּפש
 רָאנ טשינ ןוא) ןעגנוניימ עכעלקריוו יד

 ןיא זַא (רָאמנעצ ןכרוד ןעגניווצעגפיוא
 ךיז ןעיצַאב עכלעוו ,ןדיי-טשינ וצ גוצַאב

 ןבעל רעייז ןריפ ןוא ןדיי וצ ךעלשטנעמ

 טשינ ןענעז ,ןצעזעג עשירַאטינַאמוה טיול

 רעגרע ןגעוו םיניד עטנַאקַאב יד קיטליג
 טגָאז יוזא .דיי ַא יז יוג ַא ןעלדנַאהַאב

 ,"קחצי דחּפ, ןיא יטנורפמל קחצי יבר
 ףסוי יבר עבלעז סָאד ןוא ,יוג טרָאװכוז

 תיב ןיא (ךורע ןחלוש ןופ רבחמ) וראק
 "םוי יבר ןוא ,ויסר טּפשמ ןשוח ,ףסוי
 הדובע בוט םוי תופסות ןיא רעלעה בוט
 "רָאי ןט12) דיסחה הדוהי יבר .בייפ הרז
 ליפ ןיא "םידיסח, רפס ןיא (טרעדנוה

 טשינ רָאט ןעמ זַא ,ףרַאש טגָאז רעטרע

 רעגרע ןגעוו םיניד עקיזָאד יד ןדנעװנָא
 -לעז סָאד ,ןדיי יו ןדיי-טשינ ןעלדנַאהַאב

 הרות הנשמ ןיא ם"במר רעד טגָאז עב

 ,"םלועה תומוא,, עז -- ,ז"פ הבנג תוכלה

 ,"חנ ןב,

 סָאװ ,עקירעמַא-םורד ןיא דנַאל אנאיונ
 1938 רָאי ןיא ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זיא

 ןצעזַאב טרָאד לָאז ןעמ זַא דנַאלגנע ךרוד

 עשידיי עימָאנָאטױא ןא ןפַאש ןוא ןדיי
 "גנע ןשיװצ טלייטעצ זיא אנאיוג ,םייה

 -גנע ןיא ;דנַאלָאה ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאל
 טנזיוט 200 ייב ןַארַאפ ןענעז לייט ןשיל

 1800 זיב ייז ןשיווצ ןוא רעניואוונייא
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 טשינרָאג זיא גַאלשרָאפ-אנאיוג ןןפ ,ןדיי
 ,ןרָאװעג

 שטייט רעד זיא םלוג טרָאװ סָאד םלוג
 רעד ןיא ןוא ,י'םרָאפ ַא ןָא רעּפרעק ַא,
 ימלוג,, ןאראפ זיא ב'יפ םילכ ןיא הנשמ

 -לאטעמ עטמרָאפעג-טשינ) 'י"תכתמ ילכ
 וצ טצונעג ךיוא סע טָאה ןעמ ;(םילכ

 טְשיִנ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןענעכיײצַאב
 תובא יקרּפ ןיא הנשמ יד ןוא ,לכש ןייק

 םכח ַא ןופ תודימ יד סיוא טנכער ה"יּפ
 טקנוּפ) ''םלוגב ןהיפוליחו, וצ טיג ןוא

 .טשינ םיינ ,םלוג םייב זיא טרעקרַאפ
 סָאד טצונַאב ןעמ טָאה רעטעּפש .(ןגולק

 א ןָא רעּפרעק-ןשטנעמ ַא רַאפ טרָאװ
 טרעוו טי'יכ ארקיו הבר שרדמ ןיא ;המשנ
 ןפַאשַאב טָאג טָאה טשרעוצ זַא ,טגָאזעג

 ךָאנרעד רָאנ ,"םלוג, ַא ןושארה םדא
 ,המשנ ַא ןזָאלבעגנײרַא םיא ןיא רע טָאה

 "עג ןרעו עדנעגעל רעשידיי רעד ןיא--

 ענעדישרַאפ ןגעוו םירופיס ליפ טכַארב
 "עג ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי

 טלעטשעגפיונוצ ןבָאה ייז ,םלֹוג ַא ןפַאש
 ערעדנַא יצ םייל ןופ רעּפרעק ןטיוט ַא

 םיא שרופמה םש ַא טימ ןוא ןלַאירעטַאמ
 ןָאטעג טָאה רע ןוא ,קידעבעל טכַאמעג
 ןסייהעג םיא טָאה רעפעשַאב ןייז סָאװ

 'ר) ה"ס ןירדהנס) ארמג רעד ןיא ןיוש
 -רומא ןגעוו טלייצרעד טרעוו (אבר ,אנינח

 -עשַאב עקידעבעל ןפַאשעג ןבָאה סָאװ םיא

 ןרָאװעג טלייצרעד סע זיא רעכַאנ .ןשינעפ
 ,ערעדנַא ןוא לוריבג ןבא המלש יבר ןגעוו

 ןגעוו עדנעגעל יד זיא ןטסטײרּפשרַאפמַא
 גארּפ ןופ (אוויל יבר) ל"רהמ ןופ םלוג
 -ָאד רעד ןגעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא)
 טרָאװכוז םייב רימ ןבעג עדנעגעל רעקיז
 -ַאב זיא עדנעגעל-"!םלוג,, יד -- .!!אוויל,
 עשיטסירטעלעב ןיא ?רָאװעג טעברַא|
 ערעייז .קיווייל ,קנירעיימ ךרוד קרעוו
 טריפעגסיוא ןעמ טָאה סעמעָאּפ-םלוג

 ,עניב רעד ףיוא

 296 לרוג---םלוג

 קנַארק ךעלרעפעג זיא רענייא ןעוו לממונ
 רעדָא ,ןרָאװעג טנוזעג זיא ןוא ןעוועג
 הנכס ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא רענייא ןעוו

 טמוק ךעלנייוועג ;למוג ןשטנעב רע ףרַאד
 הילע ןַא וצ םיא ןפורפיוא םייב רָאפ סע
 יד ןַאד טכַאמ רע :הרות-רפס רעד וצ
 םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב,, הכרב

 "בוט לכ ונלמגש תובוט םיבייחל למוגה
 תובוט טוט רעכלעוו ,טָאג זיא טביולעג)

 רימ טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,עקידניז וצ
 .טנע רערעהוצ יד ,(טוג ץלַא טקנעשעג
 אוה בוט ךלמגש ימ; ;ףיורעד ןרעפ

 ריד טָאה סע רעוו) הלס בוט לכ ךלמגי
 סטוג סָאדלַא ןָאט ריד לָאז ,סטוג ןָאטעג
 למוג ןשטנעב וצ טכילפ יד (קיביײא

 תוכרב ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו
 ,ד"נ

 ,המשנ וצ ץאזנגעק סלַא ,רעּפרעק ףֹוג
 (הבקנ ןושל ןיא) קורדסיוא רעד .טסייג

 'י 'א םימיה ירבד ןיא טכַארבעג טרעוו

 "דהנס ארמג רעד ןיא ;(''לואש תפוג תא,,)
 גָאלַאיד רעד טכארבעג טרעוװו אייצ ןיר
 עכלעוו ,המשנ רעד ןוא ףוג םעד ןשיוװצ

 "רַאפ רעד ןופ ןעיירפאב עדעי ךיז ןליוו

 ענעגנאגאב יד רַאפ טייקכעלטראווטנַא
 טרעװ ב"ס תומבי ארמג רעד ןיא .דניז
 רענעי ףיוא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טגָאזעג
 ואו ,'ףוג" ןעמָאנ ןטימ טרָא ןַא טלעוו

 זַא ןוא ,תומשנ עלַא ךיז ןעניפעג סע

 -שנה לכ ולכיש" ןעוו ןעמוק טרעוו חישמ
 ףוג ןיא תומשנ עלַא ןעוו) .''ףוגבש תומ

 "יסח יד ןיא --- .(ןקידנע ןיוש ךיז ןלעוו
 -עג ףוג טרָאװ סָאד טרעוו םירפס עשיד
 ףוג; תובת ישאר עשידיי ןיא טשטייט
 ױזַא ןוא "ןעפָאּפ ליוז ףוג" ,!ןסערפ ליוו

 .רעטייוו

 לָאמ עכעלטע טרעוו ךיינת ןיא לרוג
 ןכלעוו טימ ,לרוג טרָאװ סָאד טנָאמרעד



597 

 ןדײשטנַא םייב טצונַאב ךיז טָאה ןעמ
 גל רבדמב ןיא .,ךַאז עטמיטשַאבמוא ןַא

 -עצ לָאז לארשי-ץרא זַא טגָאזעג טרעוו

 ַא ךרוד םיטבש יד ןשיװצ ןרעוו טלייט
 טמיטשַאב טרעװ ז"ט ארקיו ןיא ;לרוג
 -יעש ייווצ יד ןופ רעכלעוו לרוג ַא ךרוד

 ןיא ;לזאזעל ןייג לָאז רוּפכ םוי םוא םיר
 לרוג ןפרָאװעג ןמה טָאה 'ג רתסא תלגמ
 ןעוו גָאט ןוא שדוח םעד ןלעטשוצטסעפ

 ןירדהנס ארמג יד .,ןדיי יד ןקיליטרַאפ וצ

 ,טרעוו ַא ָאי טָאה לרוג רעד זַא טגָאז גיימ

 טימ זיא לארשייץרא זַא ןעז רימ לייוו
 רעד רעבָא .ןרָאװעג טלייטעצ ףליה ןייו
 םימת" קוספ ןפיוא םירבד ןיא ירפס

 ןילאוש ןיא" טגָאז ,"ךיהלא םע היהת

 -רַאפ עיגילער עשידיי יד זַא ,ייתולרוגב

 סע .לרוג ַא טימ ךיז ןצונַאב וצ טרעוו

 סָאװ ,"תולרוגה רפס" ַא ןַארַאפ זיא

 ןצ חול ַא טימ ,רעטלַאלטימ ןופ טמַאטש

 "וצ יד ןגָאזוצסיױרָאפ ףיוא לרוג ןפראוו

 ,טפנוק

 ואוו ,םירצמ ןיא טנגעג עטלַא ןַא ןְׁשֹוִנ

 ךיז ןבָאה רעדניק ענייז ןוא וניבא בקעי

 עקיטנייה יד ;(ז"מ תישארב) טצעזאב

 סָאד זיא סָאד זַא ןביולג ןטּפיגע ןיא ןדיי

 ,םויַאּפ טרָא

 ."הבנג, עז הלז)נ

 ןיא לארשיי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא רֹזנ

 ןעוועג ;(י עשוהי) ך"ינת ןופ טייצ רעד

 ךלמ הערּפ ;םיתשלּפ יד ךרוד ןעמונרַאפ

 "שלּפ יד ןופ ןעמונעגוצ ריא טָאה םירצמ

 ךלמה המלש וצ ןבעגעגקעװַא ןוא םית

 לתע לגרעב ַא טציא (ט יא םיכלמ)

 םייוו טשינ ,אשוש ובא ףרָאד ןבעל ,י"רזג

 "שורי ןוא ביבא-לת ןשיווצ ײסָאש ןופ

 ןרָאי יד ןיא ןעגנובָארגסױא יד ןיא ;םיל

 ןייטש ַא ןענופעג ןעמ טָאה ,1907--++2

 םוחתע טפירשפיוא ןשיאערבעה ַא טימ

 "דנאל ןופ רעדנעלַאק ַא ךיוא ןוא ,י"רזג

 598 טג--ןשעוג

 "עג ךיוא טרָאד טָאה ןעמ .טפַאשטריוװ

 ,םירבק עטלַא ןענופ

 ."ןיד , עז ןיד רֹונ

 ,(טָאברַאפ ,סולשַאב רעזעיגילער) הרוג
 ןטימ טרעװ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 סָאװ טָאברַאפ ַא ןפורעגנָא הרזג טרָאװ

 יד לייו ןעמונעגנָא ןבָאה םימכח יד

 -עג ױזַא ןבָאה ןדנעטשמוא יד ןוא טייצ

 ןרעװ 'א קרּפ תבש הנשמ ןיא ,טרעדַאפ
 סָאװ (ןכאז 18) םירבד ח"י יד טכארבעג
 ַא טימ ןעוועג יירזוג,, ןבָאה םימכח יד
 יד ;:ינש תיב ןברוח ןרַאפ טייצ רעצרוק

 ןָאק ןעמ זַא ,טגָאז ט"ע אמק אבב ארמג

 בור ןיא,/ סָאװ הריזג ַא ןייז רזוג טשינ

 בור רעד סָאװ ,ייהב דומעל ןילוכי רוביצה

 .ןריפסיוא טשינ ריא ןענָאק ןדיי ןופ

 ,ןדיי ןגעק טָאברַאפ-גנוגלָאפרַאפ) הרזנ

 קורדסיוא רעד ;(ןדיי ףיוא גנוגלָאפרַאפ

 -סגנוגלָאפרַאפ ַא ןענעכיײצַאב וצ הרוג

 ןיוש טנָאמרעד טרעוז ןדיי ףיוא טָאברַאפ

 "זגש ךלמ,, זיצ ןירדהנס ארמג רעד ןיא

 ןנעעז תורזג סנעמעוו ךלמ ַא) ייתושק ויתור

 -יפעג םירפס ערעטעּפש יד ןיא ;(ערעוװש

 טפָא רעייז הרזג קורדסיוא םעד רימ ןענ

 רעשידי רעד ןיא ןיײרַא זיא רע ןוא

 "עז עטכישעג רעשידיי רעד ןיא .ךַארּפש

 "ייֵצַאב ןעגנוריסַאּפ עכעלרעדיוש יד ןענ

 "עז ױזַא ;הרזג ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טנכ

 יעסונ,, יד ןופ י'ונתת תרזג,, טנַאקַאב ןענ

 -צינלעמכ ןופ ט'יתו ח"ת תרזג ;'!בלצה

 ןבעג ןעגנָאלָאפרַאפ עלַא יד ןגעוו ;יק

 יו רעטרעווכוז עדנפערטַאב יד ייב רימ

 "טי''תו ח"ת

 .""תודימ, עז הוִׁש הרונ

 -טפירש םעד טנכיײצַאב סָאװ טרָאװ 1

 "טג ןַאמ ַא ןכלעוו טימ ,טנעמוקָאד ןכעל

 סָאד טרעװ שמוח ןיא בייוו ןייז ּפָא
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 ד"כ םירבד ןיא ;טנָאמרעד טשינ טרָאװ
 סָאד ?'תותירכ רפס,, ןפורעגנָא סע טרעוו

 ןיא טשרע טנָאמרעד טרעװ טג טרָאװ
 רעד ןיא דלאב) ןיטיג אתכסמ הנשמ רעד

 ,"םיה תנידמ טג איבמה,, הנשמ רעטשרע
 אתכסמ רעצנַאג רעד ןיא רדסכ יוזא ןוא

 ערעדנַא ןיא רעטרע לייט ןיא ךיוא יו
 ףיוא ןבירשעג טרעװ טג רעד .(תוינשמ

 םיא ןופ תואחסונ יד ןוא ,שיאעמַארַא
 םיבמר רעד :טרעדנעעג ליפ ךיז ןבָאה

 'ד קרּפ ןישורג תוכלה הרות הנשמ ןיא
 שרעדנַא זיא רעכלעוו ,חסונ ַא טגנערב
 -פס ערעדנַא לייט ןיא תואחסונ יד ןופ

 ןכלעוו די-בתכ-טג רעטסטלע רעד ;םיר
 -עג ןענופעג ,1088 רָאי ןופ זיא ןבָאה רימ
 טרָאװכוז עז) הזינג רעד ןיא ןרָאװ
 ןופ םיניד ענעדישרַאפ יד ןגעוו ;(?הזינג,
 הרות הנשמ ם"במר ןיא ןַארַאפ זיא טג

 רזעה ןבא ךורע ןחלוש ןוא ןיטיג תוכלה
 עיגילער רעשידיא רעד טול ;דיינק-טיייק

 -רוא םוש ןָא בייוו ןייז ןטג ןַאמ ַא ןָאק

 לעב,, וליפַא ןוא ,(ןיטג ףוס הנשמ) ךאז
 ןבעג ריא ןָאק רע ,טסייה סָאד ,''החרכ
 רָאנ ריא ףרַאד רע ;ןליו ריא ןגעק טג ַא
 ןיא טג םענעבירשעגנָא-קיטכיר ַא ןבעג

 ףרַאד יז ןוא תודע ןופ טייהנזעוונא רעד
 הנקת רעד טיול רעבָא .ןעמענוצ טג םעד
 ןגעק ןטג טשינ ןעמ רָאט םושרג ונבר ןופ
 םעד ןגעוו --- .בייו םעד ןופ ןליוו םעד

 ,"םושרג,, טרָאװכוז עז

 ארמג ןוא תוינשמ ןיא אתכסמ ןיטג
 אתפסות ךיוא יו (ימלשורי ןוא ילבב)
 -ַאב ;םיקרּפ 9 טלַאהטנַא ;םישנ רדס ןיא
 ןיא ;ךיז ןטג ןגעוו םיניד עלַא טלדנַאה
 ,ן"נ ןיטג) ןַארַאפ ןענעז ארמג רעד

 -ָאטסיה עלופטרעוו (אצמק רב ןופ רוּפיס

 ןוא ינש תיב ןברוח ןגעוו תודגַא עשיר
 ,רתיב ןברוח

 ,בר ,(1089 -- 1028 קחצי ,תאינ
 -אדרָאק ןיא ףָאזָאליפ ןוא שרפמ ,קסוּפ

 00 ןַאמעדיג--ןיטג

 טריפעגנָא טָאה קחצי יבר ;עינַאּפש אוו
 -עגנָא ענייז ןשיוצ ןוא הבישי ַא טימ
 יבר ךיוא ןעװעג זיא םידימלת ענעעז
 יבר ךיוא זַא גנוניימ יד ;ארזע ןבא השמ
 ןייז ןעועג זיא (ף"יר) יספלא קחצי

 םירפס ענייז :קיטכיר טשינ זיא דימלת
 ןוא ,,תורצק תוכלה, ,''דומלתל שוריּפ,

 ,"שר ךרוד טכארבעג ןרעװו ערעדנַא
 -יפ ַא ןבירשעג טָאה רע ;ם'יבמר ,דייבאר
 שוריּפ רעד ;תלהק ףיוא שוריּפ ןשיּפָאזָאל

 ךיוא טָאה רע ;ןעגנאגעג ןריולרַאפ זיא
 ,םיטויּפ ךס ַא ןבירשעג

 ךיז ןעניפעג סָאװ ןרעדָא השנה דיִנ
 ןוא ,המהב ַא ןופ לייט ןטשרעטנוא םייב

 רעד ;ןסע וצ ייז ןטָאברַאפ טָאה הרות יד
 יד ןיא סָאװ ,וניבא בקעי טימ רוּפיס

 "עג טרעוװ ,טָאברַאפ ןקיזָאד ןופ ךאזרוא
 ,ב"ל תישארב ןיא טכַארב

 ןיא ;גנואיצרעד-רעדניק םינב-לודינ
 קורדסיױא רעד ןַארַאפ זיא 'א היעשי

 "ניק ןגיוצרעד בָאה ךיא) י"יתלדג םינב;
 שטנואו רעד רעלוּפָאּפ זיא סע ;(רעד
 ייז,, ןייז הכוז לָאז ןעמ ,רעדניק ןגעוו

 "רעדניק,, טרָאװכוז עז --- ,''ןייז וצ לדגמ

 ,"גנואיצרעד

 (1918 -- 185) הֵׂשֹמ ,ןַאמעדינ
 -ַאב ןייז :ןיוו ןיא רעקירָאטסיה ,רעניבַאר

 עטכישעג, זיא שטייד ןיא קרעוו טמיר
 ןדיי יד ןופ רוטלוק ןוא גנואיצרעד ןופ

 ןיא טצעזרעביא ,"רעדנעל-ברעמ ןיא
 "דירפ ךרוד ''םייחהו הרותה,, שיאערבעה

 טצעזרעביא זיא שידיי ןיא ךיוא- ;גרעב
 "שטייד ןיא ןדיי ןגעוו) םיא ןופ לייט ַא
 ,לופטרעוװ רעייז זיא ךוב סָאד ;(דנאל

 -עגפיונוצ תועידי גנולמַאז ַא טלַאהטנַא

 עשידיי ,ןלאוק ענעדישרַאפ ןופ ןעמונ
 ןיא ןדיי ןופ ןבעל ןגעוו ,עשידיי-טשינ ןוא

 "גוהרָאי ןט16 ןויב ןטדַו ןופ עּפָארײא
 ַא טסַאפרַאפ ןיוא טָאה ןאמעדיג ;טרעד



 רעגייג--םונהיג 001

 "עג ;:קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ערעדנא ייר

 -עגסיורַא ,םוינויצ ןופ רענגעק ַא ןעוו

 ,לצרעה .רד ןגעק ןטערט

 רענעי ףיוא טרָא ןופ ןעמָאנ םונחינ
 ןזעיגילער ןשידיי םעד טיול ,ואוו ,טלעוו

 ןרעוו טפַארטשַאב ןלעוװ םיעשר יד ,ןביולג

 ןיא .טלעוו רעד ףיוא דניז ערעייז רַאפ

 טשינ םונהיג טרָאװ סָאד טרעו ך"'נת
 -עדנַא ןוא ז"'ט עשוהי ןיא .טנָאמרעד |

 "'םנה ןב יג,, ןפורעגנָא טרעוו רעטרע ער
 ןבָאה לָאז טרָאד ;םילשורי ןבעל לָאט ַא
 ןופ ןאקלואוו רעדנעייּפש-רעייפ ַא ןעוועג

 .ןיבורע ארמג יד ןוא ,סױרַא דרע רעד
 רעד זיא טרָאד זַא ,ףורַאד טגָאז טייי

 -היג ןופ רעיוט רעדו י'םונהיג לש וחתפ,

 -ָאנ רעד זַא ,רעבירַאד ןעניימ לייט ;(םונ
 -עג לייט ,לָאט ןקיזָאד ןופ טמַאטש ןעמ
 רעד ןופ טמַאטש סע זַא ,ןעניימ עטנרעל
 הנשמ רעד ןיא -- .ךַארּפש רעשיסרעּפ
 ,טנָאמרעד ָאי םונהיג טרָאװ סָאד טרעוו

 ופוסו, טגָאזעג טרעוו 'א תובא יקרּפ ןיא
 ןייז טעוװ ףוס ןייז ןיא) "םונהיג שרוי
 ןיא :(םונהיג םעד ןבָאה טעװ רע זַא
 זַא טגָאזעג טרעװ 'ו קרּפ תוידע הנשמ
 "שר (םינוניב) עלעטימ ,, רַאפ ףָארטש יד
 ןגעו .םישדח 12 זיא םונהיג ןיא םיע
 שאר ארמג יד טגָאז םיעשר עסיורג רָאג

 ,"םילכ םניא םהו הלכ םונהיג,, ז"י הנשה
 טלייטרוארַאפ ןענעז ייז זַא ,טסייה סָאד

 -רעניא רעד ןופ טײקיגנעהּפָא ריא ןיא | "ַאפ ןענעז םונהיג ןגעוו .קידנעטש ףיוא
 ! ןיא סרעדנוזַאב ,רסומ ירפס יד ןיא ןַאר
 ליפ יי'רסומ טבש,, ןוא 'יהמכח תישאר;,

 -יניײּפ יד ןופ ןעגנוביירשאב ןוא תודגא
 העבש., יד) ןעגנוליײטּפָא 7 יד ןיא ןעגנוק

 רעד ןיא טכַארבעג ןרעוו י'םונהיג ירודמ
 "המכח תישאר, רעד .(י הטוס ארמג

 תיב, ןיא ;'םונהיג אתכסמ;,, ַא טגנערב

 עטלַא רַאפ לַאנרושז-סגנולמַאז) יישרדמה

 -דמ ַא טכארבעג טרעוו 'ה קלח (םישרדמ

 ,םונהיג ןופ ןעגנוביירשאב טימ םונהיג שד
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 ןכייט 4 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ ןוורינ
 ,טלייצרעד 'ב תישארב שמוח רעד סָאװ
 ןבלעז ןטימ ;ןדע ןופ סױרַא ןעייג ייז זַא

 ַא ןרָאװעג ןפורעגנָא ךיוא זיא ןעמָאנ
 ןעמ ואוו ,םילשורי ןבעל רעסאוו לַאװק

 גינעק סלָא ךלמה המלש טבלַאזעג טָאה
 ,('א 'א םיכלמ)

 םיכלמ) איבנה עשילא ןופ רעניד יזחינ
 טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא רע .('ד 'ב

 םעד ןגעק ,טָאה רע סָאװ רַאפרעד תערצ
 ןופ תונתמ ןעמונעג ,עשילא ןופ גָאזנָא
 ןיא :םרא ןופ ןַאמ-רעטילימ םעד ,ןמענ

 ליפ ןַארַאפ ןענעז שרדמ ןוא ארמג רעד

 -ַאפ טרעוו רעכלעוו ,יזחיג ןגעוו תודגא

 םלוע ןייק טשינ ןבָאה סָאװ יד וצ טנכער
 ,'צ ןירדהנס) אבה

 ןופ ,(1874--1810) םהרבא ,רעניינ
 -רָאפ ןוא רעקירָאטסיה עטסנעעזעגנַא יד
 תמכח) טּפַאשנסיו עשידיי ןופ רעש

 ןוא רעריפ ,טייצ רעיינ רעד ןיא (לארשי

 "עוואב-טרָאפער רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 -קנארפ ןיא ןריובעג ;דנאלשטייד ןיא גנוג
 -ַאנ ,יולסערב ןיא רעניבאר ןעוועג ,טרופ
 טעדנירגעג טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןיא רעכ
 :טפַאשנסיוװ רעשידיי רַאפ עלוש-ךיוה יד
 ;ןטפירשטייצ עכעלטפַאשנסיװ טריגַאדער
 ןופ ,קרעוו עקיטכיוו שטייד ןיא ןבירשעג
 יד (1 ףענעז עטסדנטײדַאב יד עכלעוו

 ךיינת ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא טפירשרוא

 -סערב) םוטנדיי ןופ גנולקיווטנא רעכעל
 רעגייג ליוו קרעװ ןקיזָאד ןיא ;(1857 יול
 טינ זיא הֹּפ לעבש הרות יד זַא ןזייוופיוא
 -כעלסיב רָאנ ,לָאמַאטימ ןענַאטשטנַא
 ,גנולקיװטנַא ןַא ןעגנאגעגכרוד ,זייוו

 -ַאב רע ;:ןעגנורעדנע עסיורג טכַאמעגכרוד
 יד ןופ הקולחמ יד ןרעלקוצפיוא ךיז טימ
 ןיא זַא ,ןזייוונָא ןוא םיקודצ ןוא םישזרּפ
 ןוא הנשמ רעד ןוא םימוגרת-ךי'נת יד
 ןופ תוכלה עטלַא ןבילבעג ןענעז אתפסות
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 רעד רעביא .ןעגנוזעלרָאפ , (2 ;םיקודצ יד
 ףיט רעייז ַא ;!'םוטנדיי ןופ עטכישעג
 ייר ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רעגייג .קרעוו
 רעד רעביא) רעכיב עלופטרעוו ערעדנַא

 ןיא ;(ערעדנַא ןוא הנשמ רעד ןופ ךַארּפש

 ןיא רעגייג זיא גנוגעוואב-םרָאפער רעד

 רעכַאנ רעבָא ,טייוו רעייז קעװַא ביױהנָא
 ךיז טָאה ןוא ,רעקיסעמ ןרָאװעג רע זיא
 הלימ ןופ גנופַאשּפָא רעד טלעטשעגנגעק

 "רֶא רעד ןעוועג זיא רעגייג ;תבש ןוא
 "וצ רעניבַאר-םרָאפאר םעד ןופ רעריזינַאג

 ,1837 ןיא רָאפנעמַאז

 ,שיבירג זיא טרָאװ סָאד אירטמינ
 שטײט רעד זיא ןוא ,יאירטעמָאעג,
 ןעמונעגרעביא ןיא ןוא ,'"גנוטסעמ דנאל,,

 רוטַארעטיל רעשידומלת רעד ןיא ןרָאװעג

 -עכער, לָאמליײט ןענעכיײצַאב וצ ףיוא
 ןופ אתיירב רעד ןיא ;ןײמעגלַא ןיא '!ןענ

 יבר אנת ןופ (סעדָאטעמ) תודימ 22 יד

 ןופ) ילילגה יסוי יבר לש ונב רזעילא
 "על ןעמ עכלעוו טיול ,(טרעדנוהרָאי ןט2
 ך"נת ןיא םיקוסּפ יד ןופ סױרַא טנר

 -עג זיא אתיירב יד) תושרד ענעדישרַאפ
 ןוא תותירכה, רפס ןיא טקורדעג ןעוו
 -עצאק ןופ םישוריּפ טימ רעדנוזַאב ךיוא
 זיא (ערעדנַא ןוא ןאמפייר ,ןגיובלענ

 ?"אירטמיג ,, ןופ עדָאטעמ יד ןַארַאפ ךיוא
 יד ליפיוו סיוא טנכער ןעמ ,טסייה סָאד
 ןיא ןפערטַאב טרָאװ ַא ןופ ןבַאטשכוב
 םעד טַאטשנָא טלעטש ןעמ ןוא ,ןרעפיצ
 ןַא רעדָא ,ןרעפיצ יד ןופ עמוס יד טרָאװ
 ױזַא ךיוא טפערטַאב סָאװ ,טרָאװ טרעדנַא
 ט"מק תבש ארמג רעד ןיא לשמל .,ליפ

 טרָאװ סָאד זַא ,בר ארומא רעד טגָאז
 "רעד טנרעל ןוא ,200 טפערטַאב 'ילרע;
 ןעניפעג ארמג רעד ןיא .השרד ַא ּפָא ןופ
 ןופ עדָאטעמ יד טדנעװעגנָא טפָא רימ
 הנשמ רעד ןיא .("אירטמגב,) טרָאװ
 טכארבעג טרעוװ 'ג קרּפ ףוס תובא יקרּפ
 ןעמ טניימ טרָאד רעבָא ,!!תואירטמיג,

 004 ידנרויג--אירטמיג

 רָאנ ,םיקוסּפ ףיוא אקוד טשינ ,ןענעכער

 ,ללכב קיטַאמעטַאמ

 ,"םעה דחא, עז רׂשא ,גרובזניג

 ןיא 1872 ןריובעג יול ,נרעבצנינ
 -אר ןיא רָאסעּפָארּפ 1902 טניז ;(ענווָאק

 -ַאב ענייז ;קרָאי-וינ ןיא ראנימעס רעניב

 "עג, שילגנע ןיא ןענעז קרעוו עדנטייד
 ;'ימלשוריל םישודיחו םישוריפ,, ;!אקינָא
 וצ טרעהעג ;:'סעדנעגעל עשידיי יד,

 "עג ןפיוא עטנרעלעג עטסדנטיידַאב יד

 ,לארשי תמכח ןֹופ טיב

 םהרבא ןב ףסי (1 -- אילימאקינ
 ,עינַאּפש ןיא לבוקמ (12305 ךָאנ --- 1248)
 רעד :איפעלובא םהרבא 'ר ןופ דימלת
 "םיסינה לעב, םיא טפור ןיסחוי רפס

 טָאה רע ;:תפומ לעב סלַא םור ןייז בילוצ

 -יינ עסיורג ַא הלבק ןגעוו הטיש ןייז ןיא
 -ָאזָאליפ רעד טימ ןכיילגוצסיוא ריא גנוג
 ןענעז םירפס עדנטיידַאב ענייז ;עיפ
 ךובטנַאה ַא ,הרוא ירעש,, ,ייזוגא תנג,

 ַא ןבירשעג ךיוא טָאה רע :הלבק רַאפ

 רעטרעוו יד טימ באב העשת ףיוא הניק

 ;(םילשורי ביל,) ''הבהאנה םילשורי
 רעטמירַאב ,ןהכה לאומש ןב השמ (2 --
 ןט11 עדנע ןיא ך""נתה שרפמ ןוא קדקדמ
 "פס ענייז ןופ ;עינַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי
 ןיא ןבירשעג) ךיינת ןוא קודקד ףיוא םיר
 "דנטיײטַאב יד טּפעשעג ןבָאה (שיבַארַא
 ארזע ןבא רעד יו םישרפמ עשידיי עטס
 םיא טגנערב ארזע ןבא רעד :ערעדנַא ןוא
 םיא טפור ןוא םישוריּפ ענייז ןיא טפָא
 ןיא ןוא ייידרפסה ןהכה השמ יבר. ןָא
 רָאג ַא םיא ןגעו רע טביירש טרָא ןייא
 "ומש .רד רעטנרעלעג רעד ;גנוניימ עכיוה
 "ונעגפיונוצ טָאה יקסנאנזָאּפ םהורבא לא
 םישוריּפ ענייז ןופ ןטנעמגארפ יד ןעמ
 ,(1895 ,גיצּפיל) ןבעגסױרַא ןייז ןוא

 -עזעגנָא ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ ידנ|ריג
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 -ַאּפש ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ענע

 יבר ,דיסחה הנוי יבר ,ייז ןשיוצ ,עינ
 ייז ןגעװ ןבעג רימ .("ר רעד) םיסנ
 ,"'הנוי; ,'היחרז, רעטרעווכוז יד ייב

 ,"םיסנ;

 ןיא גרעב ןופ ןעמָאנ (ַאָאבליג זעל) עבלנ
 קמע םעד ּפָא ןלייט סָאװ ,לארשי-ץרא
 עקיזָאד יד ףיוא ;לָאט-ןדרי ןופ לאערזי
 ןשיווצ טכַאלש יד ןעמוקעגרָאפ זיא גרעב

 לואש ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ןדיי יד
 ןענעז ןדיי יד ןוא ,םיתשלּפ יד ןוא ,ךלמה

 ןיז ענייז ןוא לואש ןוא טגיזַאב ןרָאװעג
 -מוא ןענעז עושיכלמ ןוא בדניבא ,ןתנוי
 ךלמה דוד ;(א"ל ,'א לאומש) ןעמוקעג

 'ב לאומש ןעוועג דיּפסמ ייז ףיוא טָאה
 םכילע רטמ לאו לט לא עבלגב ירה ;'א
 טשינ ךייא ףיוא לָאז סע ,עבלג ןופ גרעב)

 .(ןגער ןייק ןוא יוט ןייק ןלַאפ

 ייב ןביולג-סקלָאפ רעטיײרּפשרַאפ לונלנ
 זַא ,דומלת ןכָאנ ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי

 שטנעמ םענעברָאטשרַאפ ַא ןופ המשנ יד

 םעד ןיא רעביא טייג ,ילגלוגמ,, טרעוו
 יד ןוא דניק ןריובעג-יינ ַא ןופ רעּפרעק
 רעד ףיוא רעדיוו םורַא ױזַא טבעל המשנ
 יד ןָאק ןביולג ןקיזָאד םעד טיול ;טלעוװ
 -לייט ןוא ,לָאמ ךס ַא ןרעוו-לגלוגמ המשנ

 שטנעמ ַא ןיא טשינ לגלוגמ יז טרעוו לָאמ

 -עפעשַאב קידעבעל ערעדנַא ןַא ןיא רָאנ
 א ןעמוקוצּפָא זיא לוגלג רעד .שינ
 -ירפ ןיא דניז ענעגנַאגַאב רַאפ ףָארטש
 -ָאד טיול ,ןרעוו לגלוגמ .ןבעל ןקידרע
 ךיוא רָאנ ,םיעשר אקוד טשינ ,ןביולג ןקיז

 . טלעפרַאפ סעּפע ןבָאה ייז ביוא םיקידצ

 . "יו סָאד ןפרַאד ייז ןוא ןבעל ןקירָאפ ןיא
 ; ןיא -- .טלעוו רעד ףיוא י!ןייז ןקתמ,, רעד
 ןיא טּפיוהרעביא ןוא ארמג ןוא ךיינת
 רעד טרעוו רוטארעטיל רעשידומלת רעד
 ןעמ רעבָא .טנָאמרעד טשינ ןביולג-לוגלג
 ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש זַא ,ןָא טמענ
 ןעוועג ןענעז ,שדקמה תיב ןט2 ןופ וליפַא

 6 תוליזחמ לוגלג--עבלג

 טביולגעג ןבָאה סָאװ סעטקעס ןדיי ייב
 ןָאליפ ףָאזָאליפ ןשידיי םייב .לוגלג ןיא
 (טרעדנוהרָאי ןט1) עירדנַאסקעלַא ןופ

 ,ןביולג ןקיזָאד ןופ ןרוּפש ןעמ טניפעג
 טײרּפשרַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו
 ןוא ,ןלוש עשיפָאזָאליפ-שיכירג לייט ןיא

 ןיא ןעוװעג טיירּפשרַאפ רעירפ ךָאנ זיא
 םירפס עשידיי ןיא .עידניא ןוא ןטּפיגע

 רעד ןיא ןביולג-לוגלג םעד רימ ןעניפעג

 בר עכלעוו ןופ םינואג יד ןופ טייצ
 ןקיזָאד ןגעק סױרַא טערט ןואג הידעס

 ."תועדו תונומא, רפס ןייז ןיא ןביולג

 ןפָאזָאליפ עשידיי יד ןבָאה ןײמעגלַא ןיא

 רעד ד""באר ,הידעס בר) רעטלַאלטימ ןיא
 טשינ (ערעדנַא ןוא ישרדב רעד ,רעטשרע
 רעד ןיא ןגעקַאד ,לוגלג ןיא טביולגעג
 תומשנ לוגלג ןיא ןביולג רעד זיא הלבק

 םעד טגנערב רהז רעד .ןעמונעגנָא רעייז
 יבר ;םיטּפשמ תשרּפ ןיא ןביולג-לוגלג

 ףיוא שוריּפ ןיא (ץ'במר) ןמחנ ןב השמ

 ןיא הנומא יד קרַאטש ךיוא טציטש בויא
 -ייז ןוא (י"רא) אירול קחצי יבר ,לוגלג

 ןופ ןטלַאהעג רעמכָאנ ןבָאה םידימלת ענ
 םייח יבר דימלת ןייז ןוא ,ןביולג ןקיזָאד
 -לגה, רפס ַא ןעוועג רבחמ טָאה לַאטיװ

 עסיורג ןופ המישר ַא טיג סָאװ 'יםילוג
 רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,םימכח עשידיי

 רעדעי ןעמעוװ ןיא ןוא ןרָאװעג לגלוגמ

 טרָאװכוז עז -- .ןרָאװעג לגלוגמ זיא

 ,""קוביד,

 יד ןיא ךיז ןעלקייק תוליחמ לונלנ
 א"יק תובותכ ארמג רעד ןיא .,(ןעלייה

 עלַא ןופ םיתמ יד זַא ,טגָאזעג טרעװ
 ײז ןעוװ ,לארשייץרא רעסיוא רעדנעל
 ,םיתמה תייחת ןייטשפיוא ןפרַאד ןלעוו
 רעד רעטנוא ןלייה ןיא ןעלקייק -ךיז ןלעוו
 "שייץרא ןייק ןעמוק ןלעװ ייז זיב דױע
 -פיוא ייז ןלעװ טרָאד טשרע ןוא לאר
 -רעד ארמג יד .םיתמה תייחת ןייטש
 וניבא בקעי סָאװ סָאד טימרעד טרעלק

 רעּפרעק ןטיוט ןייז ןריפ ןסייהעג טָאה
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 וצ טרָאד ןעמוק וצ לארשי-ץרא ןייק
 -וּפָאּפ זיא ןביולג רעקיזָאד רעד .הרובק

 -יחמ לוגלג,, ןעמָאנ ןשיאערבעה ןטימ רעל
 ןזָאלרעביא ןגעלפ ןדיי לייט ןוא ,י'תול
 ןטיט רעייז ןריפ לָאז ןעמ זַא תואווצ

 -וצסיוא ידכ ,לארשי-ץרא ןייק רעּפרעק

 ,תוליחמ לוגלג םעד ןדיימ

 ,יינש ןיא ךיז ןרעגלַאװ) גלש לונלנ
 -ָאמַא עכלעוו טימ ,ןעלטימ יד ןופ רענייא

 ךרוד ,ןקיניײּפ ךיז ןגעלפ םילבוקמ עקיל
 .יינש ןיא טײהרעטעקַאנ ךיז ןרעגלַאװ

 -ץרא ןיא רעטרע 2 ןופ ןעמָאנ לג
 עשוהי ,אייי םירבד ןיא טנַאמרעד ,לארשי

 ןיא לָאמַא ;םירפס-ךיינת ערעדנַא ןוא 'ד

 -ץרא ןופ רעטנעצ רעד ןעװעג לגלג
 ןעועג בירקמ ןעמ טָאה טרָאד ,לארשי

 םעד טבלַאזעג ןעמ טָאה טרָאד ,תונברק

 טרָאד ;('י 'א לאומש) לואש ךלמ ןטשרע
 ןופ ביוהנא רעד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא
 ןיא ףױרַא זיא איבנה והילא יװ רוּפס
 ,?'ב ,'ב םיכלמ) למיה

 ,"דרָאב , טרָאװכוז עז חולנ

 ."תונז, עז תֹויְרָע יולנ

 יד ,(ּפָאק םעד טקעדעגּפָא שאר יוֵלנ
 זיא סָאװ ,טָאברַאפ רעד זיא יצ ,עגארפ

 ןייג וצ טשינ ןדיי עמורפ ייב טריפעגנייא

 -לַא ןיא ןעוועג ,ּפָאק ןטקעדענּפָא ַא טימ
 ַא ךרוד ןרָאװעג טלדנאהַאב זיא ,ןטייצ עט
 זיב זיא יז ןוא ,עטנרעלעג ןוא םינבר ייר
 ך"נת ןיא .טרעלקעגפיוא טשינ טציא
 ןיא !טָאברַאפ םעד טשינ ןעמ טניפעג
 רעטומ יד טגָאז ו"נק תבש ארמג רעד
 ריא וצ קחצי רב ןמחנ בר ארומַא ןופ
 ידכ ,ּפָאק םעד ןקעדוצ ךיז לָאז רע זַא ,ןוז
 םעד ןופ .םימש תארי ןבָאה לָאז רע

 -גוזַאב ַא ןעוועג זיא סע זַא ,סיוא טזייוו
 ;ּפָאק םעד ןקעדוצוצ תודיסח תדימ ערעד

 008 תולג--גלש לוגלג

 (ךורע ןחלוש ןופ רבחמ) וראק ףסוי יבר
 חרוא רוט םוצ) 'יףסוי תיב ןיא טגנערב
 זַא ,'ובלכ,, ןופ ןעמָאנ ןיא (א"צ םייח

 ןכַאמ םייב ּפָאק םעד ןקעדוצ סָאד וליפַא
 ןוא ,תודיסח תדימ ַא רָאנ זיא הכרב ַא
 סָאד .ָאטשינ זיא ףיוועד טָאבעג ןייק

 ערעדנַא ןיא ךיוא ןעמ טניפעג עבלעז

 רעד ןגעקַאד .םינושאר יד ןפ םירפס

 "יבמאג אבא םהרבא יבר) ''םהרבא ןגמ,,
 ןחלוש םוצ (טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ,רענ

 ןענעוװַאד זַא ,טלַאה 'ח םייח חרוא ךורע
 סע לייוו ,ןטָאברַאפ ןיא ּפָאק ןזיולב ןיא

 זיא סע ןוא ,םייוג יד ןָאטעגכָאנ טסייה
 "וכלת אֹל םהיתוקוחבו; רעד ףױרַאד

 .ןגעו ערעייז ןיא ןייג טשינרָאט ןעמ)

 טלַאה 'ה קרּפ ,תועד תוכלה םייבמר רעד
 וצ טשינ תועינצ ןופ הדימ ַא רַאפ סע

 ץיוורוח היעשי יבר .ּפָאק ןזיולב ןיא ןייג
 זַא ,טגָאז היילש ןיא (טרעדנוהרָאי ןט16)

 ּפָאק רעד ןייז ףרַאד ןפָאלש םייב וליפַא
 גהונ ךיז ןענעז ןדיי עמורפ .טקעדעגוצ
 .עקלָאמראי ַא ףָאלש ןיא רַאגָאז ןגָארט וצ

 -לעוו ןיא ,רעדנעל יד רַאפ ןעמָאנ תֹולֹג
 -שייץרא רעסיוא ןעניואוו ןדיי יד עכ

 טָאה רע) ייהלגה,, טרָאװ ןופ טמַאטש ;לאר
 ןסיה ה"מ היעשי ןיא ;(ןבירטרַאפ
 ןיא ןשטנעמ ענעבירטרַאפ יד '"תולג,

 טנָאמרעד טרעװ (ג"ל לאקזחי) ך"ינת
 טָאה טרָאד רעבָא ,יינתולגל,, טרָאװ סָאד
 רָאנ ,דנַאל ַא ןופ גנוטיײדַאב יד טשינ סע

 'א הידבוע ןיא -- .""ןרעוו ןבירטרַאפ,, ןופ
 'ד ארזע ןיא .''םילשורי תלג,, רימ ןבָאה
 ךיוא ;'הלוג, דנַאל-תולג סָאד טסייה

 קרּפ ,הנשה שאר הנשמ רעד ןיא רעטעּפש
 ,"הלוג,, טרָאװ סָאד טצונַאב טרעוו 'ב
 יד טנכײצַאב ךיוא טָאה ןעמ ןכלעוו טימ
 ;תולג ןיא טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי
 -עג רעבירעד טָאה לבב ןיא רעריפ רעייז

 שיאעמַארַא ףיוא ,!'הלוגה שאר,, ןסייה
 -- .(הלוגה שאר, עז) 'יאתולג שיר;
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 תולג טדיישרעטנוא ןעמ טָאה ךעלנייוועג
 תולג ןקיטציא םעד ןוא ,לבב תולג ,םירצמ

 ןוא "םודא תולג, ןפורעג ןעמ סָאה
 ןעמ יצ קיגנעהּפָא ?'לאעמשי תולג,

 טפַאשרעה יד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה

 -- .רענַאדעמכַאמ ןופ יצ ןטסירק ןופ
 ןטייקכעלנעורעפ עשידיי עמורפ לייט
 ,"תולג ןטכירוצּפָא. ןעוועג גהונ ךיז ןבָאה
 עסיועג ַא ןרעדנאוומורַא טסייה סָאד

 גָאטײב ןעוועג ןענעז ייז ואוו ןוא ,טייצ
 -ָאד ןגעוו .טקיטכענעג טשינ ייז ןבָאה
 "רַאפ טלייצרעד ןרעוו ןטכירּפָא-תולג ןקיז

 -רעדירב יד ןגעוו סעדנעגעל ענעדיש

 ,אשוז 'ר יבר ןוא ךלמילא 'ר יבר םייבר
 -נַא ןוא ןואג רענליוו והילא 'ר ןגעוװ

 יערעד

 ,"הניכש, עז הניכשה תולנ

 ַא ראפ שידיי ןיא גנונעכייצַאב ן1לנ '
 -ילָער רעשילױטַאק רעד ןופ ןכעלטסייג
 (טרעדנוהרָאי ןט12) םת בקעי ונבר ;עיג
 סָאד ןיוש טנָאמרעד א"פ רשיה רפס ןיא
 -ײטַאל יד ,ןיז ןקיזָאד ןיא חלג טרָאװ

 -ּפָא ןרעו סע רעכלעוו ןיא ,ךַאוּפש עשינ

 עשילױטַאק יד ןיא ןטעבעג יד טכירעג
 בתכ , ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא ,סעכריק
 יו ,(ב"מ 'ב קלח עורז רוא) !'םיחלג
 ןופ גנוטיידַאב ןגעו ."תוחלג, ךיוא

 -יימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז חלג טרָאוװ

 -עה ןופ ןייז סע לָאז לייט טיול ;ןעגנונ
 םיחלג יד לייוו ,ןלָאגּפָא ,י"חלג,, ןשיאערב
 טױל ;ּפעק עטלָאגעגּפָא טַאהעג ןבָאה

 -ילַאג,, טרָאװ ןופ ןעמַאטש סע לָאז לייט

 -ַאב יד לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ ,!סונַאק

 ןעוועג זיא סָאװ ןַאמ ַא ראפ גנונעכייצ
 .עכריק רעד טימ ןדנוברַאפ

 טרעוו ,לארשי-ץרא ןופ לייט-ןופצ לילנ
 ןיא ךיוא ,'ט 'א םיכלמ ןיא טנָאמרעד

 טרָאד לייוו ,''םייוגה לילג,) 'ח היעשי

 (רעקלעפ ןופ שימעג ַא טניואוועג ןבָאה

 10 לקילג--חניכשה תולג

 תיעיבש) הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 דנַאל סָאד טלייטעגנייא ןעמ טָאה (ט'יפ
 ןוא (רעטשרעביוא ן'ןוילעה לילג,, ןיא
 יד .(רעטשרעטנוא 'ותחתה לילג;
 ןטלַאהעג ןעמ טָאה לילג ןופ רעניואוונייא
 "עג טשינ ,עוויאַאנ סלַא ןטייצ ענעי ןיא
 ילילג ג"נ ןיבוריע) ןשטנעמ עטעדליב
 ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ('י'הטוש
 "עג לילג רעד טָאה לארשי-ץרא ןופ ןוא

 -רָאפ זיא טרָאד ;עלָאר עסיורג ַא טליּפש

 םייב רעמיור יד ןגעק ףמַאק רעד ןעמוקעג
 -עגנעמַאזוצ זיא טרָאד ;ינש תיב ןברוח

 דומלת רעד ןוא הנשמ יד ןרָאװעג טלעטש

 םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא ;ימלשורי
 יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ טרָאד זיא

 -עּפש רָאג ;דוקינ רעד ,ךיינת ןופ הרוסמ

 רעד זיא ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ,רעט
 םילבוקמ יד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג לילג
 "עז ןָא גנוגעוואב-ןויצ-תבח ןופ ;(תפצ)

 -ָאלָאק ייר ַא ןענַאטשטנַא לילג ןיא ןענ

 , ."לארשי-ץרא" עז -- .סעינ

 -וצפיונוצ הוצמ יד זיא סָאד הלילג
 ;ריא ןענעייל ןכָאנ הרות-רפס יד ןעלקיוו
 יד ןופ םענייא ףיוא ריא וצ טפור ןעמ

 .סרענעװַאד

 ןיא ןריובעג ןלעמאה ןופ לקילנ
 ץעמ ןיא ןברָאטשעג -- 1646 גרובמַאה
 -עג ,תונורכיז עריא ךרוד טנַאקַאב ,(4
 סע עכלעוו ןיא ,שידיײ-טלַא ןיא ןביוש

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד ּפָא ךיז טלגיּפש
 -ורכז יד ןיא ;טייצ רענעי ןיא דנַאלשטיײיד

 -יבצ-יתבש יד ךיוא יז טנַאמרעד תונ
 "ייד יד ףיוא קורדנייא ריא ןוא גנוגעוַאב
 ןעועג ןענעז "תונורכז, יד ףדיי עשט
 רָאי ןיא ןדי-בתכ ןיא טייצ ערעגנעל ַא
 ןבעגעגסױרַא ןאמפיוק דוד ייז טָאה 6

 ןיא גנוטיילניא רערעסערג ַא טימ
 ַא ךיוא ןטלַאהטנַא תונורכז יד ,שטייד
 -עמ-סקלָאפ ןוא ןעגנוביולג-סקלָאפ ייר
 .םילשמ ןוא תויש



 ?אילמג--תילג 11

 ןופ ןַאמ ןקרַאטש ַא ןופ ןעמָאנ תילנ
 יד טעָארדעג טָאה רעכלעוו ,םיתשלּפ יד
 דוד ;ךלמה לואש ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי

 לאומש) ןייטש ַא טימ טיוטעג םיא טָאה
 -עג טרעוו אייכ 'ב לאומש ןיא ;(גי יא
 ךרוד ןרָאװעג טיוטעג זיא תילג זא טגָאז
 -םירוּפ יד ןשיװצ -- .ירעי ןב ןנחלא

 ןעוועג זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןליּפש

 ,ליּפש-"'תילג,, ַא ךיוא

 רבע ןיא דנַאל ַא ןופ ןעמָאנ רעלנ
 ןפיוא ןפורעגנָא ,(א"ל תישארב) ןדריה

 ;!השנמ טבש ןופ ריכמ ןב דעלג ןופ ןעמָאנ
 טבש רעבלַאה רעד טניואוועג טָאה טרָאד

 | .השנמ

 םוצ זיא סָאד ךיוא הבוטל וז םנ
 ןוחטב ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עמורפ ,(ןטוג

 -ָאז ,גנוריסַאּפ רעדעי ףיוא ןגָאז ,טָאג ןיא
 ,"הבוטל וז םג, ,רעטכעלש ַא ףיוא רַאג

 -עת) ארמג יד .,ןטוג םוצ זיא סָאד ךיוא

 םוחנ ,אנת ַא ןגעוו טלייצרעד (אי'כ תינ
 ןגָא רדסכ טגעלפ רעכלעוו ,וזמג שיא

 ,טרָאװ סָאד

 -נעמ תובוט ןעוט) םידסח תולימנ
 ןיא תודוסי:טּפיוה יד ןופ רענייא ;(ןשט

 ןיא !קיטע רעזעיגילער רעשידיי רעד
 זא ,קידצה ןועמש טגָאז 'א תובא יקרּפ

 ןוא ,טלעװ יד טייטש ןכַאז יירד ףיוא

 ,"םידסח תולימג , זיא ייז ןופ רענייא
 םידסח תולימג טרעוו 'א האּפ הנשמ ןיא
 -יש םהל ןיאש ,, תווצמ יד וצ טנכעראפ

 ןופ ןוא (ץינערג ןייק טשינ ןבָאה) "'רוע

 רעד ףיוא ןטכורפ יד טסע ןעמ עכלעוו

 רענעי ראפ טביילב ןרק רעד ןוא טלעוו

 הרות הנשמ ןיא ם"במר רעד .טלעוו

 -טּפיוה יד זַא ,טלַאה םיינע תונתמ תוכלה
 טלעג ןגרָאב זיא םידסח תולימעג ןופ ךַאז
 -עג זיא םעד ןופ -- .עקיטפרעדַאב וצ
 תולימג,, קורדסיוא רעד שידיי ןיא ןרָאװ
 -ארּפ ןָא טלעג ןגרָאב טסייה סָאד ,'ידסח

 "עז טעטש עשידיי עלַא טעמכ ןיא .טנעצ
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 -ימג,, תורבח ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ ןענ
 טײלעמירָא ןגראב וצ ףיוא !יםידסח-תול

 ייד ַא ןוא ןלױּפ ןיא ;טנעצארּפ ןָא טלעג

 סנטצעל ןעוועג זיא רעדנעל ערעדנַא

 -תולימג, ןופ ץענ ַא טלקיװנַא קרַאטש
 ןלוּפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,??סעסַאק-םידסח

 יצ עיצאזינַאגרָא דנאל עסיורג ַא ןפַאשעג
 עלארטנעצ ,ןשיליוּפ ןופ זיא סָאד) .ב .ק
 -ןָא ,ַאװָאטנעצארּפזעב, סעסַאק ןופ

 -למ רעד ןיא זיא עכלעוו ,(עקיטנעצָארּפ

 .ןרָאװעג בורח 1989 עדנע ,המח

 ןיא אישנ ןוא אנת ,ןבר ןקזה לאילמנ
 טרעדנוהרָאי ןטצעל םעד ןיא םילשורי
 זיא רע .שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח ןרַאפ

 רע ןוא ,ןקזה ללה ןופ לקינייא ןַא ןעוועג

 ךָאנ טמַא-תואישנ םעד ןעמונרַאפ טָאה

 רעד ןעוועג זיא רע .ןועמש רעטָאפ ןייז
 "ףבר, לטיט ןטימ םיאנת יד ןופ רעטשרע

 ןטימ זיולב ןפורעג ןעמ טָאה םיא רַאפ)

 הנשמ רעד ןיא ,(''ללה,, לשמל יװ ןעמָאנ
 ןרעװ 'ד קרּפ ןיטיג ,'ב קרּפ הנשה שאר

 -עג ןקתמ טָאה רע סָאװ תונקת טכַארבעג
 "עג ךיוא (ב"כק תומבי) טָאה רע .ןעוו
 ןיא ןַאמ סנעמעוו ,יורפ ַא זַא ,טנקסּפ

 תודע ןייא ןוא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ

 הנותח יז געמ ,ןברָאטשעג זיא רע זַא ,טגָאז

 דע יּפ לע השאה תא ןיאישמ) ןבָאה
 'ב קרּפ ןירדהנס אתפסות ןיא .(דחא

 וירב ַא ןופ טסקעט ַא טבארבעג טרעוו

 יד וצ טקישעג טָאה לאילמג ןבר סָאוװ

 תולג ןוא לארשי-ץרא ןיא םיצובק עשידיי

 "רוביע ןַא ןריפנייא ןגעוו (ידמ ןוא לבב)

 ןעוו ,טגָאזעג טרעוו הטוס ףוס ןיא .רָאי

 -עג-לטב זיא ןברָאטשעג זיא לאילמג ןבר

 -עג זיא סע ןוא הרותה דובכ רעד ןרָאװ

 ןיא .תושירּפ ןוא הרהט יד ןברָאטש

 "בר ךל השע;, ,רע טנרעל 'א תובא יקרּפ

 ,יבר ַא ייב ןענרעל לָאז ןעמ זַא

 אנת ןבר ,רעט2 רעד לאילמנ
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 תיב ןט2 ןופ ןברוח ןכָאנ דלַאב ,אישנ ןוא

 ,ןקזה לאילמג ןבר ןופ לקינייא ןַא ,שדקמה

 םיא טָאה ןעמ :גרהנה ןועמש ןבר ןופ ןוז

 רע לייוו ,הנביד לאילמג ןבר ןפורעג ךיוא
 םילשורי ןיא טשינ ןיוש אישנ ןעוועג זיא
 ןאראפ ןענעז תוכלה ענייז .הנבי ןיא רָאנ

 -ָאנ םתס ןטימ הנשמ רעד ןיא ליפ רעייז

 הנבי ןיא הבישי יד ;?!לאילמג ןבר,, ןעמ

 -יוא רעטסערג רעד טימ טריפעג רע טָאה
 טגיײלעגניײרַא טָאה רע ןוא ,טעטירָאט
 ןיא סונקרוה ןב רזעילא יבר רעגָאװש ןייז
 טשינ ךיז טָאה רע סָאװ רַאפרעד םרח
 ןופ גנוניימ רעד ןפראוורעטנוא טלָאװעג

 רע .(ט"נ אעיצמ אבב) םיאנת בור םעד
 -יימ ןייז ןפראוונָא טוואורּפעג ךיוא טָאה

 -נַא ןוא עשוהי יבר) םיאנת ערעדנַא גנונ
 -ּפָארַא לאילמג ןבר טָאה ןעמ ןוא ,(ערעד

 טרָא ןייז ןיא ןוא תואישנ ןופ טצעזעג
 תוכרב) הירזע ןב רזעלא יבר טמיטשַאב

 טרעוװ דיק ןירדהנס ןיא .תונקת ערעדנַא

 . ףיוא טנייוועגטימ טָאה רע יװ טלייצרעד
 - סָאד

 .רעווש זיא ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו רָאי
 יונעג .ןשטנעמ ערעדנַא ןופ תווצ

 ןיא זַא ןָא טמענ ןעמ :ןלעטשוצטסעפ

 .ןברָאטשעג רע זיא סלאפנדעי ;118 רָאי

 . אבכוכ רב ןופ דנַאטשפױא םעד רַאפ

 .(152 רָאי)

 ןופ ,אישנ ןבר ,רעט3 רעד לאילמנ
 הדוהי יבר ןופ ןוז ,םיאנת עטצעל יד

 טבעלעג) הנשמ רעד ןופ רדסמ אישנה

 אנת ןקיזָאד ןגעוו ;(טרעדנוהרָאי ןט3 ןיא
 רעקירָאטסיה עשידיי עטנרעלעג יד ןבָאה
 קיזייא קחצי יבר טשרע ;ןבירשעג קינייוו
 'ב קלח ''םינושארה תורוד,, ןיא יולה
 יד זַא ,ארמג ןוא הנשמ ןופ ףיוא טזייוו

 014 ןדע ןג--לאילמג

 עװעג זיא לאילמג ןבר ןופ טייקיטעט
 טכארבעג ןרעוו םיא ןופ ;עסיורג ַא רעייז

 :רעטרעװ יד (ב קרּפ) תובא יקרּפ ןיא
 סע) "ץרא ךרד סע הרות דומלת הפי,

 -ַאב ךיוא ןוא הרות ןענרעל וצ טוג זיא
 לכו; הסנרּפ ַא טימ ךיז ןקיטפעש
 םהמע םיקסוע ויהי רובצה םע םיקסועה
 ללכ ןיא ןטעברַא סָאװ יד) ייםימש םשל

 ,(םימש םשל ןָאט סע ןלָאז ןכַאז

 שטייט רעד ,טרָאװ שיאעמַארַא ארמנ
 -ַאב ךיוא טרעוו טימרעד ןוא ,י"ןענרעל,
 רעד וצ בַאגוצ ןוא שוריּפ רעד טנכייצ

 ,"ארמג, סלַא טנַאקַאב זיא סָאװ הנשמ

 ,ארמג ןופ לעטשנעמאזוצ םעד ןגעוו ---

 -גיא ריא ןוא עיצקַאדער רעד ןופ טייצ

 ,"דומלת,, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג טלַאה

 ןיא .(ףטרָאג, שיאערבעה ףױא) ןנ
 -ַאלָאק ייר א ןַארַאפ ןענעז לארשידץרא |

 {לָאק ייר ַא ןַארַאפ ןענע "ר* .לליוצ םיא ןעמ טָאה רעטעּפש .(ז"כ
 ,הנבי ןגי יװ ,ךי ןעמָאנ ןטימ סעינ ןעמַאװצ רעבָא תואישנ יד ןבעגעג
  טָאה לאילמג ןבר .הירזע ןב רזעלא יבר

 .הנומש ןופ ןטסקעט יד טלעטשעגטסעפ
 - םינימ יד ןגעק הכרב יד קידנבעגוצ הרשע
 . ןעוועז ןקתמ ךיוא טָאה רע ;(ז'י הליגמ)

 טרִא םעד ןיא (ןג) ןטרָאג ןיא טצעז |

 ,"לאומש ןג;;

 טרעװ 'ג תישארב שמוח ןיא ןֹדע ןנ
 טָאה טָאג ןעוו זַא ,רוּפיס רעד טלייצרעד

 -ַאב ייז רע טָאה הוח ןוא םדא ןפַאשַאב

 ןופ ןטכורפ טָאהעג ןבָאה ייז ואוו ,ייןדע;;

 סָאװ םעד כילוצ רָאנ ,ןסע םוצ רעמיוב

 טשינ טָאבעג ןפיוא ןעוועג רבוע ןכָאה ייז
 -רַאפ ייז ןענעז ,תעדהיץע ןופ ןסע וצ
 רעד ןיא ןדע ןג ןופ ןרָאװעג ןבירט

 ןג טרָאװ ןטימ טרעוו ארמג ןוא הנשמ
 רענעי ףיוא טרָא סָאד טנכיײצַאב ןדע
 תומשנ יד ואוו ,אבה םלוע ןיא ,טלעוו
 ךיז ןעניפעג ןוא ןײרַא ןעמוק םיקידצ ןופ

 םיעשר יד ןופ תומשנ יד ךיוא .טרָאד
 ףארטש רעייז ּפָא ןעמוק ייז יו םעדכָאנ
 ('םונהיג, טרָאװכוז עז) םונהיג ןיא
 הנשמ רעד ןיא ,ןדע ןג ןיא ןירַא ןעייג
 יקרּפ ןיא טכַארבעג קורדסיוא רעד טרעוו
 'ןדע ןגל םינּפ תשובו, 'ה קרּפ תובא
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 ןג םעד ןבָאה טעװ רעקידוועמעש רעד)

 -סיוא רעד טרעוו ארמג רעד ןיא ;(ןדע
 ח"יכ תוכרב ןיא ;לָאמ ליפ טכַארבעג קורד
 יאכז ןב ןנחוי ןבר יו טלייצרעד טרעוו
 ,טגָאזעג ןוא טנייוועג טיוט ןרַאפ טָאה
 ייוװצ טיוט ןכָאנ ןַארַאפ ןענעז סע זַא

 רענייא ןוא םונהיג םוצ רענייא ,ןגעוו
 ןיא טשינ סייו ךיא ןוא ,ןדע ןג םוצ
 לײט ןיא .ןריפ ךימ טעװ ןעמ ןכלעוו

 ןוא (ד"ל תוכרב) ארמג רעד ןופ רעטרע
 טכַארבעג ןרעו ,רעטרע ערעדנַא ייד ַא

 ןבעל סָאד טעװ ןדע ןג ןיא זַא ,תודגא יד
 טימ ,דרע רעד ףיוא ןבעל םוצ ךעלגנע ןייז

 "ףמושמה ןיי, ןייוו ןעקנירט ןוא ןסע
 ,ןתיול,, ,י'רמושמה ןיי רעטרעווכוז עז)

 רעטרע ערעדנַא ןיא רעבָא ,('"רבה רוש.
 "עג טרעוװ (ז"י תוכרב) ארמג רעד ןופ
 ָאטשינ זיא טלעװ רענעי ףיוא זַא ,טגָאז

 "ידצ יד רָאנ ,ןעקנירט ןייק ןוא ןסע ןייק
 ּפעק יד ףיוא ןעניורק טימ ןציז םיק

 האנה ןבָאה ןוא) הניכשה ויזמ ןינהנו;
 רעד .(הניכש רעד ןופ גנולַארטש רעד ןופ

 ןירדהנס תוינשמה שוריּפ ןיא םי'במר
 יד זַא ,סיוא סע טשטייט ייקלח,, קרּפ םוצ

 ןעקנירט ןוא ןסע ןגעוו ןקורדסיוא עלַא
 ןג ןיא זַא ןוא הצילמ ךרדב ךָאנ ןענעז

 -יטסייג רָאנ סנגינעגרַאפ יד ןענעז ןדע

 -נעקרעד ןופ סונעג רערעכעה רעד ,עק

 יד עכלעוו ,טייקכעלטעג רעד ןופ שינעט

 טשינ סע ןענָאק דרע רעד ףיוא ןשטנעמ

 עג טרעוו זע תובותכ ןיא --- .ןסַאפיוא

 ױל ןב עשוהי יבר זַא ,הדגא יד טכַארב

 --.ןדע ןג ןיא טייהרעקידעבעל ןיירא זיא

 -על יד טלייצרעד טרעוװ בייל דימת ןיא

 וצ זיא ןודקומ רעדנאסקעלַא יו עדנעג

 ךיא דע ןג ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעג

 זיא ארמג רעד ןיא רעטרע ערעדנַא ןופ
 ,ןביולג רעד ןעװעג זיא סע זַא ,ןעז וצ
 ןַארַאפ זיא דרע רעד ףיוא ךיוא סָאד
 יד ןיא ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןדע ןג ַא
 "ןותחתה ןדע ןג, םירפס עקידרעטעּפש
 ןדע ןג רעד) 'יהטמ לש ןדע ןג,, ךיוא ןוא

 הנוי זזאנג

 יו טרעהעג ןוא תבש טכארברַאפ

 ןרהא הרות רפס רעד וצ ןפורעגפיוא טָאה

: 616 

 ןיא ם'יבמר רעד .(דרע רעד ףיוא ,ןטנוא
 ןיא הנשמ רעד ףיוא שוריּפ ןטנַאמרעד
 ןביולג ןקיזָאד ןופ ךיוא טלַאה ןירדהנס

 ץעגרע ןַארַאפ זיא סע זַא ,טגָאז ןוא

 טכורפ ןוא רענייש ַאזַא דרע רעד ףיוא
 "וק טעװ חישמ ןעוו זַא ןוא ,טרָא רעראב
 -עּפש רָאג .ןרעו טקעדנַא רע טעוװ ןעמ
 -סקלָאפ ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז רעט
 ,יצוקמ (רש) ןושמש יבר ןגעוו סדנעגעל

 זַא ,ערעדנַא ןוא 'ךלמ שדקמ, םעד
 "עגנָא ייז ןבָאה געוו ןיא קידנעשזדנָאלב

 טרָאד ,ןותחתה ןדע ןג םעד ףיוא ןפָארט

 ןעמ

 קחצי ,םהרבא ,יול סלַא ונבר השמ ,ןהכה

 ןיי; רעטרעווכוז ךיוא עז -- .בקעי ןוא

 רוש,, ,''אבה םלוע,, ,"ןתיול, ,""רמושמה

 ,""רובה
 ךרעל --- 990 ךרעל) ןבא ,הנוי האנָנ
 -עה רעטסדנטיידַאב ,(עינַאּפש ןיא 0

 רעשרָאפ ןוא רעקיטַאמארג רעשיאערב
 ןיא ךיינת ןופ שרפמ ןוא שיאערבעה ןופ

 ףיוא :עכָאּפע-םישרפמ רעשינַאּפש רעד

 ןעועג טנַאקַאב ךיוא רע זיא שיבַארַא

 רע !"ןַאװרַאמ דילַאװַאלַא ובא, סלַא
 -ַארַא רעד ןיא קרעוו ענייז ןבירשעג טָאה

 זיא רפס טסקיטכיװ ןייז ;ךַארּפש רעשיב

 "ערבעה ןיא טצעזרעביא ,''המקרה,, רעד

 -סױרַא) ןובת ןבא הדוהי יבר ךרָאד שיא

 טרופקנַארפ ,גרעבדלָאג רעב ךרוד ןבעגעג

 סָאד ;('קסנעליוו ךרוד רעטעּפש 6

 םעד רעביא גנושרָאפ עכעלטנירג ַא זיא

 ןוא ןעגנוקרעמַאב ,שיאערבעה ןופ יוב

 -ךיינת רעסיוועג ַא טול ןעגנורעלקפיוא

 ןופ םיקוסּפ ךס ַא וצ עדָאטעמ רעשיטירק

 זיא רפס דנטיידַאב טייווצ ןייז ;ךיינת

 "עה ןיא טצעזעגרעביא ,י"םישרשה ,, רעד

 סױרַא) ןובת ןבא הדוהי יבר ךרוד שיאערב

 ַא ,(1896 ןילרעב ,רעכַאב ךרוד ןבעגעג

 םוידוטש רעקיטײזלַא ןוא רעכעלטנירג

 :ןעלצרַאװ-רעטרעװ עשיאערבעה יד ןופ
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 סנטסרעמ ןענעז םירובח ערעדנַא ענייז

 -עג ןענעז סע ןוא ,ןעגנאגעג ןריױלרַאפ

 -גארפ רָאנ די בתכ ןיא ייז ןופ ןבילב
 יבר ;ןקעטָאילביב ענעדישרַאפ ןיא ןטנעמ

 זיא ('ךַאנַאשזד, זעל) חאנג ןבא הנוי

 רעטסנרע רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג
 רעשיאערבעה רעכעלטפַאשנסיו ןוא

 -ער-גנושרָאפ סנעמעוו ,גנושרָאפ-ךַארּפש
 ;טניײה זיב טרעוו ןסיורג ַא ןבָאה ןטַאטלוז

 -'חמ עסיורג ַא טַאהעג טָאה חאנג ןבא
 ןבא בילוצ דיגנה לאומש יבר טיִמ הקול

 ןיא םירפס סגויח ףיוא קיטירק סחאנג
 ,קודקד

 ןדי יב עטקעס עטלַא רעקיטסאננ
 ןיא ,רעדנעל-תונכש ןוא לאושי-ץרא ןיא
 ,טרעדנוהרָאי ןט2 ןוא ןט1 ןופ טייצ רעד
 סלַא שיאערבעה םעינ ןיא טנַאקַאב

 -ירג ףיוא טסייה 'יסיסאנג,,) ""םיעדוי,

 ;?םיעדוי,, סָאװ עבלעז סָאד ,ןסיוו, שיכ
 שימעג ַא ןעוועג ןענעז ןעגנוביולג ערעייז

 -גיא וליפא ןוא עשיסרעּפ ,עשידיי ןופ
 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ;ןעגנוביולג עשיד

 םעד ףיוא טריזַאב םזיציטסָאנג רעד זיא

 רעד ןיא זַא ,"םזילַאוד, ןופ ּפיצנירּפ

 ערעדנוזאב ייוצ ןַארַאפ ןענעז טלעװ
 סָאװ ,טכעלש ןוא טוג ,תוחוכ עכעלטעג

 ,ףמַאק ַא ךיז ןשיווצ ןריפ

 ןופ םוטנגייא סָאד ןעמענוצ סָאד הבננ
 ,טשינ טסיוו רענעי ןעװ ,ןרעדנַא ןַא
 גנובעגצעזעג רעשידיי רעד ןיא טסייה
 ןעוו ,םוטנגייא סָאד ןעמענוצ סָאד ;הבנג
 טמענ ןעמ ןוא ןופרעד ָאי טסייו רענעי
 ןיא ;?'הלזג,, טסייה ,דלאוועג טימ וצ סע
 ןוא הבנג ןופ ןטָאברַאפ יד ןרעו שמוח
 ןיא ןיוש .לָאמ עכעלטע טכארבעג הלזג
 -עג טרעוװ ('כ תומש) תורבדה תרשע יד
 -עבנג טשינ טסלָאז) "בונגת אל, טגָאז
 טשטייט וייפ ןירדהנס ןיא ארמג יד ;(ןענ
 -יא ןענעבנג טשינ ןעמ טניימ סָאד זַא
 בנוג,;) שטנעמ ַא ןענעבנגוצ רָאנ ,םוטנג

 18 הזינג--רעקיטסאנג

 ןענעבנג-םוטנגייא ףיוא ןגעקַאד ,(''שפנ

 אל ןופ טאברַאפ רעד ןַארַאפ זיא

 ט'י ארקיו ןיא ,(ט"י ארקיו) '"יובנגת

 אל, ןופ טָאברַאפ רעד ןַארַאפ ךיוא זיא
 יד .(הלזג ןייק ןייגַאב טשינ) 'ילוגת

 רַאפ .ןדישרַאפ זיא הבנג רַאפ ףָארטש
 ןלָאצַאב וצ טמוק הבנג רעכעלנייוועג ַא
 ַא ןענעבנג רַאפ ;(לפכ ימולשת) טלּפָאט

 םיא ןטכעש רעדָא ןפיוקרַאפ ןוא סּפעש

 סקָא ןַא רַאפ ןוא ,לָאמ 4 ןלָאצ וצ טמוק

 רַאפ : (השמזחו העברא ימולשת) לָאמ 9
 םיא ןפיוקרַאפ ןוא שטנעמ ַא ןענעבנג

 ,ב"כ ,.א"כ תומש) ףָארטש-טיױט טמוק

 ןגעו ןטייהלצנייא עשידירוי יד ;(גיכ

 ם'"במר ןיא ןַארַאפ ןענעז ץעזעג-הבנג

 ארמג רעד ןיא ---,הבנג תוכלה הרות הנשמ
 תבנג,, ןופ טָאברַאפ רעד ןַארַאפ ךיוא זיא
 ,גנוננימ סמענעי ןענעבנגַאב תעד

 שרעדנַא ןלעטשרָאפ ךרוד םענעי ןרַאנּפָא

 (ד"צ ןילוח) ארמג יד ;(זיא ךַאז יד יװ

 ןליפאו תוירבה תעד בונגל רוסא,, טגָאז

 .ןענעבנגַאב טשינ רָאט ןעמ) ייםייוכע לש
 ןוא .ןשטנעמ ןופ גנוניימ יד ןרַאנּפָא

 ,(םייוג ןופ טשינ וליפַא

 טָאה ןעמ ואוו ,טרָא ;ןטלַאהַאב) הזיננ
 ,(די-יבתכ ,םיױפס ןופ רעטעלב ןטלַאהַאב

 "נָא ןוא וז"טק ,'ל תבש ארמג רעד ןיא
 -לֵא יד ןיא זַא ,רימ ןעניפעג רעטרע ערעד

 -ַאב ןעמ טָאה ינש תיב ןופ ןטייצ עט
 טָאה ןעמ עכלעוו ,םירפס לייט ןטלַאה

 -טנפע רעד רַאפ ךעלדעש סלָא טנעקרענַא

 ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא -- .טייקכעל

 ןופ רעטעלב יד ןטלַאהַאב ןעמ טגפלפ
 ןפורעג ייז טָאה ןעמ ,םירפס ענעסירעצ
 יז ןעמ טגעלפ ךעלנייוועג ;!תומש ,
 רעייז ַא -- ,ןימלע-תיב ןפיוא ןייז רבוק
 "ידי רעד רַאפ טָאה גנוטיײדַאב רעסיורג
 יוזַא יד גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ רעש
 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,הזינג, ענעפורעג
 ןיא ריהאק ייב טַאטסָאּפ ןיא ןענופ
 ןטנעמגארפ ןעוװעג ןענעז סָאד ;ןטּפיגע
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 -ערבעה ןיא ןבירשעג די יבתכ עטלַא ןופ

 ןוא ,טעמרַאּפ ףיוא שיאעמַארַא ןוא שיא
 -נוהרָאי ןט11 ןוא ןט10 ןופ ןעמַאטש ייז

 טימ .רעירפ ןופ ראגָאז לייט ןוא ,טרעד
 ךיז טָאה די יבתכ עקיזָאד יד ןשרָאפסיױא

 ןמלז רעטנרעלעג רעד ןטסײמַא ןעמונרַאפ

 1806 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,רעטכעש

 "גנע ןייק ייז ןופ לייט ןסיורג ַא טכַארבעג

 רענענופעג ַא ןעוועג זיא סָאד ;דנאל
 זיב ךָאנ טקעדנַא ןעמ עכלעוו ןיא ,רצוא
 עכלעוו ,די-יבתכ ענערױלרַאפ-טלַא טנייה

 עכָאּפע רעד ףױא טכיל יינ ַא ןפראוו

 ;(םינואג,, טרָאװכוז עז) םינואג יד ןופ

 ןשיאערבעה ַא ןענופעג טרָאד טָאה ןעמ
 "מד תירב,, רפס ַא ,אריס ןב ןופ טסקעט

 םיקודצ יד ןופ ןעמַאטש לָאז סָאװ ,ייקש

 ,(''םיקודצ, ,'אריס ןב רעטרעווכוז עז)

 ַא ,םינואג ןופ תובושת .,םיטויּפ עטלַא
 זיב טרעװ הזינג יד ;גָאלַאטַאק-םירפס
 -עג ענעעזעגנָא ךרוד טשרָאפעג טנייה

 -כעש יזנג, ןיא עז םיטרּפ -- .עטנרעל

 ןופ י'סעידאטס דנע טסקעט. ןוא יירעט

 ,ןאמ

 -עגטימ ליפ ןבָאה ןדיי עיֿפַארנַאעג

 ,דרע רעד ןופ גנושרָאפ רעד וצ ןפלָאה

 ענעדישרַאפ ןיא רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ

 יפַארגָאעג ענעדישרַאפ יד ץוחַא ;ןטייצ

 ךיינת ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ תועידי עש

 רעד) רוטַארעטיל רעשידומלת רעד ןוא

 ןיא ןבירשעג טָאה רעיוביינ רעטנרעלעג

 -לת ןופ עיפַארגָאעג,, ןייז שיזיוצנארפ
 "עה ןיא ןָאזנשרעה ,1808 זיראּפ ,''דומ
 -מעל ,'ידומל תבש תומכח עבש., ,שיאערב

 -נובײרשַאב-עזייר יד ןענעז ,(1882 גרעב

 ענעדישרַאפ ןופ רעטלַאלטימ ןיא ןעג
 -עדוט ןופ ןימינב יבר ,עדנזייר עשידיי
 ַא רעייז ,גרובסנעגער ןופ היחתּפ יבר ,ָאל

 רעשיפארגָאעג רעד רַאפ לַאװק רעקיטכיוו
 -נרעלעג רעד ;טייצ רענעי ןופ גנושרָאּפ
 םוצ בָאגוצ ןייז ןיא טָאה ץנוצ רעט
 -סיוא רעשילגנע רעד ,!ןימינב תועסמ,

 20 ָאטעג---עיפַארגָאעג

 ַא טלעטשעגפיונוצ ,1841 ןָאדנָאל עבַאג
 רעביא םירפס עשידיי 160 ןופ המישר

 | .עיפַארגָאעג

 -ארעטיל רעשידומלת רעד ןיא םנוזענ
 -מַאזקרעמפיוא סיורג טגיילעג טרעוװ רוט
 ;שטנעמ ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןפיוא טייק

 "וסּפ ןופ דוסי ןפיוא ןָא טזייוו ארמג יד
 עזעיגילער ַא זיא סע זַא ,שמוח ןופ םיק

 ארמג יד ;טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא הווצמ

 רַאפעג טייהטנוזעג זַא טגָאז 'ט ןילוח
 ןופ ,רוסיא ןַא ןופ רעברַאה זיא (אתנכס)

 "עמ רעשידיי ןגעוו ;טָאברַאפ ןזעיגילער ַא

 עז ,סעיצוטיטסניא-ףליה-טנוזעג ,ןיציד

 ."ןיצידעמ,, ,!'םילוח רוקב,

 (1842--1786) םלעהליוו ,םוינעזענ
 -רָאפ-שיאערבעה רעטמירַאב ,טסירק א
 -ערבעה סיורג ןייז ;דנאלשטייד ןיא רעש
 ךוברעטרעוו שיאעמַארַא - ךיינת ןוא שיא
 ןופ זיא ,לָאמ ליפ ןענישרעד זיא סָאװ
 טיבעג םעד ףיוא קרעו עטסדנטיײדַאב יד
 רע ;גנושרָאפ ךיינת ןוא -שיאערבעה ןופ
 "עה ןופ עטכישעג ,, ןבירשעג ךיוא טָאה

 .(1819) "ךַארּפש רעשיאערב

 ןחלש, ,"הכלה. ,"ןךיד, עז ץעוענ
 ,""ךורע

 -רַאפ ַא רַאפ גנונעכײצַאב-טרָאװ ַָאטענ
 רעדָא ,לײט-טָאטש רעדָא סַאג רעטמַאצ
 זַא ,טמיטשַאב ןיא סָאװ ,דנַאל קיטש

 -יוא ןוא ,ןעניואוו ןדיי ןגעמ טרָאד רָאנ
 .ןעניואוו טשינ ןדיי ןרָאט טרָא םעד רעס
 זיא טמַאטש טרָאװ סָאד ןענַאװ ןופ ---
 עפאי) עטנרעלעג לייט .ןגָאז וצ רעווש

 סָאד זיא סע זַא ,ןעניימ (ךוב-יודנאל ןיא

 -נַא :טמוצעגמורַא ,!"סעטקעהעג,, טרָאװ

 -רַאפ סָאד זיא סָאד זַא ,ןעניימ ערעד
 -יאעדוג, טרָאװ עשינעילַאטיא עטזיירג
 סע זַא ,ןעניימ ערעדנַא ;?שידיי, ,ייאק
 טזיוו סע ."טג, טרָאװ ןופ טמַאטש
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 ןעמ טָאה לָאמ עטשרע סָאד זַא ,סיוא

 "יא ןיא ןדיי רַאפ ָאטעג םעד טריפעגנייא
 רימ ןעניפעג 1090 רָאי ןיא ןיוש ;עילַאט
 סַאג רעלעיצעּפס ַא ןגעוו טנעמוקָאד ןיא

 ןיא זַא ךעלגעמ :עיצענעװ ןיא ןדיי רַאפ

 ,גנאוצ ַא טשינ ןעוועג סע זיא בױהנָא
 וצ טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה ןיילַא ןדיי רָאנ

 רימ ןפערט רעטעּפש ;רעדנוזַאב ןעניואוו

 רעסיוא ןעניואוו וצ טָאברַאפ םעד ןיוש

 רעד ןיא) ָאטעג ןעמָאנ םעד :ָאטעג םעד

 עשידיי ןיא רימ ןפערט (וטיג., םרָאפ

 -והרָאי ןט16 ןיא עילַאטיא ןופ םירפס

 -מל קחצי יבר ןופ ייקחצי דחּפ,) טרעד

 רימ ןפערט ןטייצ ענעי ןיא :(וטנורפ

 עשטייד ייר ַא ןיא ןדיי רַאפ סָאטעג ןיוש

 -נַא ןוא גַארּפ ,טרופקנַארפ ןיא ,טעטש

 -עג טפַאשעגּפָא זיא ָאטעג סָאד :ערעד

 -יזיוצנַארפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװ

 ַא ןיא רעבָא ;(1789) עיצולָאװער רעש

 דנאלסור ןשירַאצ ןיא) רעדנעל לייט

 -עג-דנאל ַא ןעוועג זיא (1917 רָאי ןכָאנ
 -עג ןבָאה ןדיי ואוו ,בשומה םוחת ,ָאט

 עטמיטשאב ןיא רָאנ ןעניואו טגעמ

 רעד וצ ןעמוק סרעלטיח טימ ;ןטנעגעג
 ןעמ טָאה (1933) דנאלשטייד ןיא טכַאמ

 -גייא קירוצ דנאלשטייד ןיא ןביוהעגנָא

 רַאפ טָאברַאפ םעד ןוא ָאטעג םעד ןריפ
 ןוא רעטרע ךס ַא ןיא ןעניואוו וצ ןדיי
 ןטַאדלָאס עשיטסירעלטיה יד ןעוו ,ןסַאג

 יד טָאה ןלױוּפ (1999) ןעמונרַאפ ןבָאה
 -עגנייא רעכַאנ גנוריגער רעשיטסירעלטיה

 ןוא ןדָאל ,עשראוו ןיא ָאטעג א טריפ

 ןעוועֶג טינ זיא סָאד רעבָא .טעטש ערעדנַא
 עכלעוו ןופ ,רעטלַאלטימ ןיא יװ ָאטעג ַא

 ןייגסױרַא גָאטײב טנָאקעג ןבָאה ןדיי

 ,הסיפת ַא ךאפנייא רָאנ ,טרעטשעגמוא
 -עגסיוא ןעוועג ןענעז ןדיי יד עכלעוו ןיא
 "נוה ךרוד טעדרָאמעגסיוא ןוא טרעגנוה

 םעד ןגעוו .תוחיצנ ןוא ,ןעגנוקינייּפ ,רעג
 ןיא עז עשראוו ןופ דנַאטשפיוא ןגעוו ןוא
 ,דנַאב ןטשרע ףוס םוצ תופסוה יד

 022 טסנידנצעג---טלעג

 -יפ עז סָאטעג עטלַא יד ןיא ןבעל ןגעוו

 ."תוקיתעה תויפוריאה תוטיגה,, ןָאזּפיל

 ,"םוטכייר,, עז טלענ

 -נצעג ןופ טָאברַאפ רעד טסנידנצעגנ
 רעד ןיא תודוסי-טּפיוה יד ןופ זיא טסניד
 טָאבעג רעטייווצ רעד ;עיגילער רעשידיי
 זיא (כ תומש) "תורבדה תרשע,, ןופ
 אל ,ינּפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל

 הוחתשת אל ,הנומת לכו לסּפ ךל השעת
 ןבָאה טשינ טסלָא) "םדבעת אלו םהל

 ןכַאמ טשינ ךיז טסלָאז ,טָאג ןרעדנַא ןייק

 ןעקוב טשינ ךיז טסלָאז ,רעדליב ענייק

 םירפס יד ןיא (ייז וצ ןעניד טשינ ןוא

 רפס ןופ קידנביוהנָא םיאיבנ יד ןופ

 טנרָאװעג רדסכ טרעוו יכאלמ זיב עשוהי

 -נַא וצ ןעניד טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןדיי יד
 ןפורעגנָא טפָא ןרעװ סָאװ ,רעטעג ערעד

 -וקש ,י'םילולג,, ,'םילילא, ךינת ןיא

 -יורט יד טפָא ןרעו ך"נת ןיא ;!םיצ
 קלָאפ ןשידיי ןטימ ןשינעעשעג עקירע

 רַאפרעד ףָארטש סלַא טשטייטעגסיוא

 ףיא ןעװעג רבוע ןבָאה ןדיי יד סָאװ
 -נַא וצ טנידעג ןבָאה ןוא טָאברַאפ םעד
 טסנידנצעג ןגעק ףמַאק רעד :רעטעג ערעד

 ;רעפרַאש ַא רעייז ןדיי ייב ןעוועג זיא

 ןקיזָאד ןיא ןטנעמָאמ עטספרַאש יד וצ

 איבנה והילא ןופ המחלמ יד זיא ףמַאק

 אוהי גינעק םעד ןֹוא איבנה עשילא ןוא
 יד ןיא טסגיד לעב םעד ןגעק ישמנ ןב

 רעדניק ענייז ןוא באהא גינעק ןופ ןטייצ
 ןיא ;(י 'ב ןוא ח"י יא םיכלמ רפס)

 -יא טימ איבנ רעד טרעדליש ד'ימ היעשי

 טכַאמעג טרעוו טָאגּפָא רעד יװ עינָאר
 -ידנצעג יד יוװ ןוא ,ץלָאה קיטש ַא ןופ
 וצ ךיז ןקוב וצ שירַאנ ױזַא ןענעז רענ

 ארמג ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד ןיא ;םיא
 ןרָאװעג ןפורעגנָא טסנידנצעג יד זיא
 "נַאג ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,'הרז הדובע;
 -נַאהַאב סָאװ ''הרז חדובע,, אתכסמ עצ
 .טסנידנצעג ןופ ןטייהלצנייא עלַא טלד
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 -עג טרעוו דיע ןירדהנס ןיא :;טָאברַאפ
 ןעגניווצ םענייא ליוו ןעמ ביוא זַא ,טגָאז
 ןזָאל ךיז רע ףרַאד ,הרז הדובע ןעניד וצ

 -ידיי רעד ןיא :ןעניד טשינ ןוא ,ןטיוט
 -ָאמ ליפ טנַאקַאב ןענעז עטכישעג רעש
 שפנ רסומ ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןטנעמ
 ףיוא ןייז רבוע טלָאװעג טשינ ןיא ןעוועג

 לאינד רפס ןיא ןויש ;טָאברַאפ םעד

 היננח ןופ רוּפס רעד טלייצרעד טרעוו
 "עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,הירזעו לַאשימ
 ןוויוא-ךלַאק ןדנענערב ןיא ןפרַאוו טזָאל
 םענעדלָאג םוצ ןעניד טלָאװעג טשינ ןוא
 םיאנומשח יד ןופ ןטייצ יד ןיא ;דליב
 -עג םישודק עשידיי יד ןופ לָאצ יד זיא

 רעטומ רעד ןופ השעמ יד) עסיורג ַא ןעוו

 "עג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק 7 עריא ןוא
 טכארבעג טרעוו עכלעוו ןוא ,ןטיוט טזָאל

 -שח יד ןופ ךיוא טמַאטש ,זיינ ןיטג ןיא
 ךיוא זיא עבלעז סָאד ;(ןטייצ םיאנומ

 .רעטעּפש ןעוועג

 -עג עשידיי עזעיגילער ןגעו טכירענ
 "נס,, ,ןיד תיב, רעטרעווכוז עז ןטכיר
 רעטצעל רעד ןיא ;?םינבר, ,"ןירדה
 ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז טייצ

 ,ןטכירעג עשידיי עכעלטלעוו רעדנעל ייר

 -בעה םולשה טּפשמ,,) לארשי-ץרא ןיא

 ןיא ,(םולשה טּפשמ) עקירעמא ןיא ,(''יר
 ןקידיילרעד ןטכירעג עקיזָאד יד ;עדַאנַאק

 סנטסיימ םורַא ןעמענ סָאװ םיכוסכס
 -עלטפַאשלעזעג ,םינינע עשידיי-לעיצעּפס

 "כס עילימַאפ ךיוא יװ ,ןטקילפנָאק עכ
 סנטסרעמ ןעײטשַאב ןטכירעג יד .םיכוס
 -ַאב רעד טימ ,ןשטנעמ עכעלטלעוו ןופ

 ךיוא לָאמלייט ןוא ,ןטסירוי ןופ גנוקילייט
 ,םינבר ןופ גנוקילייטאב רעד טימ

 ןשידיי ןופ עטכישעג יד עטכישעגנ
 4,000 ךרעל ןופ טייצ ַא םורַא טמענ קלָאפ
 סע ןעוו ,ןטייצ עטלַא-רוא יד ןופ ,רָאי
 עשיאערבעה עטשרע יד ןזיוואב ךיז טָאה
 -ציא רעד זיב ,וניבא םהרבא ןופ החּפשמ

 024 עטכיטעג--טכירעג

 טעמכ םורַא ךיוא טמענ ןוא ,טייצ רעקיט

 -ץרא ןופ ,דרע רעד ףיוא רעדנעל עלַא

 סרּפ ,רושא ,לבב ,םירצמ ,םרא ,לארשי

 יד זיב ,ך"נת ןיא טנָאמרעד ןרעװ סָאװ

 .דרע עלַא ןיא רעדנעל עטסנעדישרַאפ

 קלָאפ ןשידיי ןופ םיצובק ואוו ,ןלייט
 -יורג רעד .טקריװעג ןוא טניואוועג ןבָאה

 ןועמש ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעיינ רעס

 ןייז ןפורעגנָא רעבירעד טָאה ווָאנבוד

 טלעוו יד, עטכישעג רעשידיי רעביא ךוב

 טסייה סָאד ,י'קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג
 סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ עטכישעג ַא זיא סע זַא

 -עג עטסדנטיידַאב יד טכַאמעגטימ טָאה

 ןופ עטכישעג-טלעו רעד ןיא ןשינעעש

 -- .רעקלעפ ןוא רעדנעל לייט ןסיורג ַא

 -עג עשידיי יד ןבעג טשינ ָאד ןלעװ רימ

 ךעלטנגייא סָאד לייו ,טסבלעז עטכיש

 רעצנַאג רעזדנוא רעביא ןפרָאװעצ זיא
 -רעווכוז ענלצנייא יד ייב עידעּפָאלקיצנע
 ;טנייה זיב ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ רעט

 -יוא רעד ןגעוו רָאנ ןבעג ָאד ןלעו רימ
 ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנוסַאפ

 ןוא רעכיב עטסדנטיידַאב יד ןגעוו ךיוא
 רעשידיי טימ ךיז ןבָאה סָאװ עטנרעלעג

 ךעלטנגייא -- .טקיטפעשַאב עטכישעג

 סָאװ ,רפס עטשרע סָאד ך"נת רעד זיא

 ,עטכישעג רעשידיי טימ ךיז טקיטפעשַאב

 ןעגנוריסַאּפ עטלַא יד ןלייצרעד ןטימ ייס

 םעד ןבעג ןטימ ייס ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 יד ןרעלקפיוא ,םזיטַאמגארּפ ןשירָאטסיה

 ייז סָאװרַאפ ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ תוביס

 רעד טימ ךיוא ייס ,ןעשעג יוזא ןענעז

 . ןיז ןשירָאטסיה םעד טימ ,עיגָאלָאעדיא

 יד ,שמוח רעד .ןעגנוריסַאּפ עלא יד ןופ

 ,םיטפוש .,עשוהי) םינושארה םיאיבנ

 ןוא ארזע ,םימיה ירבד ,(םיכלמ ,לאומש
 יד ןיא ךעלטיּפַאק לייט ךיוא ןוא הימחנ

 יד זדנוא ןלייצרעד םירפס-ךיינת ערעדנַא

 רעטָאּפ ןשידי ןטשרע ןופ עטכישעג

 טייצ רעצנאג רעד ךרוד ,וניבא םהרבא
 ןופ ןײגסױרַא סָאד ,םירצמ ןיא תולג ןופ
 ןיא ןעגנורעדנאוו יד ,הרות ןתמ ,םירצמ
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 יד ,לארשי-ץרא ןעמענייא ,רבדמ רעד

 -פוש יד ןופ עכָאּפע יד ,תומחלמ עטשרע

 ,הכולמ רעד ןופ גנודנירג יד רעכַאנ ,םיט

 רעד ,שדקמה תיב ןטשרע םעד ןעיוב סָאד

 ןוא הכולמ רעד ןופ גנולייטעצ יד ךָאנ

 ,תוכולמ עדייב ןופ טייצ עצנַאג יד ךָאנרעד

 ןרעוו ןבירטרַאפ ןזיב ,לארשי ןוא הדוהי
 -וצ סָאד ףוס םוצ ןוא ,תיבה ןברוח ןוא

 סָאד ןלעטשפיוא ןוא לבב ןופ ןרעקיר
 עטכעלש עלַא .שדקמה תיב עטייווצ

 ןקילגמוא יד ,ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 םעד ןיא טרעלקעגפיוא ךיינת ןכרוד ןרעוו
 ןיא סע טיג םיטפוש רפס רעד יװ ןיז

 ערה תא לאושי ינב ושעיו, !!ב לטיּפַאק
 -- לארשיב 'ה ףֹא רחיו -- ,'ה יניעב
 -עג ןבָאה ןדיי יד) םהיבוא דיב םרכמיו
 יז טָאה טָאג ןוא ,טָאג ןגעק טקידניז

 ערעייז ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא
 ןיז רעשיגָאלָאעדיא רעד ךיוא .(םיאנוש
 קלָאפ עשידיי ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ
 -עט"זעיגילער ַא זיא עטכישעג ןייז ןוא
 "שודק יוג. ַא ןענעז ןדיי יד ;רעשיגָאלָא
 רעדסיוא) הלוגס סע ןַא ,(קלָאפ קיליײה)
 -קע ןייז טימ ףרַאד סָאװ ,(קלָאפ טלייוו
 -יוא רעזעיגילער ןייז טימ ןוא ץנעטסיז

 ערעדנַא רַאפ רעטסומ סלַא ןעניד גנוריפ
 טכיל סָאד) י'םייוג רוא,, רעד ןייז ,רעקלעפ
 -עג רעקיזָאד םעד .(רעקלעפ עלַא רַאפ

 רענרעדָאמ רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,קנַאד

 -עג ,עיידיא-י"עיטימ,, יד ןפורעגנָא טייצ

 ןופ תואובנ יד ןיא טפָא רימ ןעניפ

 -קרַאטש ןייז ןוא ,םיאיבנ לייט ןטסערג

 -ךעלטיּפַאק יד ןענעז קורדסיוא רעטס
 ןופ עיזיו יד ,'ד הכימ ןוא 'ג היעשי
 -וצ רעטייו רעד ןופ ,ייםימיה תירחא.
 ףגָאז ןלעװ רעקלעפ עלַא ןעוו ,טפנוק
 רע ןוא בקעי ןופ טָאג םוצ ןייג רימָאל,,
 ךָאנ -- ."ןגעוו ענייז ןענרעל זדנוא טעוו
 -יוװעג רימ ןעניפעג ך"נת ןופ טייצ רעד
 טייצ רעד ןיא טשרע רעכיב-עטכישעג עס
 יד ןלייצרעד עכלעוו ,םיאנומשח יד ןופ
 -םיאנומשח םענעי ןופ רָאנ ןעגנוריסַאּפ

 026 עטכישעג

 ןופ ףוס םוצ טייצ רעד ןופ טשרע .ףמַאק
 ןכָאנ ,טגָאזעג רעקיטכיר ,שדקמה תיב ןט2
 -ַאב עסיורג עטשרע יז רימ ןבָאה ,ןברוח
 סנעמעוו ,עטכישעג רעשידיי ןופ גנוביירש

 ןהכה סופעסָאי ףסוי ןעוועג זיא רבחמ

 רעד ןופ לארענעג רעשידיי רעד ,סויוואלפ

 טָאה עכלעוו ,רעמיור יד ןגעק המחלמ

 ךוב טּפױה  ןייז ,םיור ןיא טצעזַאב ךיז
 -לַא ,"תוינומדק,) ??סעטַאטיװקיטנַא,
 -יא) שיכירג ןיא ןבירשעג ,(רעמיטרעט
 ןמלק ךרוד שיאערבעה ןיא טצעזרעב

 -עג עשידיי יד םורַא טמענ ,(ןאמלוש
 זיב טייצ רעטלַא-רָאג רעד ןופ עטכיש
 טייווצ ןייז .ןברוח ןרַאפ ןופ טייצ רעד

 ןבירשעג ךיוא ,(המחלמ) ''םולעב,, ךוב
 שיאערבעה ןיא טצעזרעביא) שיכירג ןיא

 רוציק ַא ,שידיי ןיא ,ינוחמש .וד ךרוד
 ('ןופיסוי, רעד זיא ןבַאגוצ טימ ןופרעד
 ַא ןופ גנובײרשַאב עצרוק יד םורַא טמענ

 ןוא המחלמ רעד רַאפ ןשינעעשעג ייד
 סָאװ ,םיור ןגעק המחלמ יד ךעלריפסיוא
 רעטעּפש -- .ןברוח םוצ טריפרעד טָאה
 ןייק טייצ עגנַאל ַא טשינ ןעמ טקרעמַאב
 ןעמ ביוא ,עטכישעג רעשידיי ןופ רפס

 -וּפיס ענעדישרַאפ יד ןענעכער טשינ לָאז
 -"יל רעשידומלת רעד ןיא תודגא ןוא םיר
 ןופ קינָארכ עצרוק יד ןֹוא ,רוטַארעט
 ןופ "'םלוע רדס,, ןוא ''תינעת תליגמ,

 ןסיוװעג ַא .הנשמ רעד ןופ טייצ רעד

 ןעגנוגעכייצרַאפ עשירָאטסיה סלַא טרעוו

 בר ןופ ווירב רעד רעטעּפש רָאג ןבָאה
 ןופ המישר-קינָארכ יד ןוא ןואג אריוש

 רָאנ ךיוא ןבעג עכלעוו ,ילבבה ןתנ בר

 ַא ןופ .ןעגנונעכיײצרַאפ-קינָארכ עסיוועג

 הלבקה רפס רעד זיא םענרַאפ ןרעסערג

 רעד ד"באר) דוד ןבא םהרבא יבר ןופ
 "לעוו (טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ רעטשרע

 -ָארכ עשיטַאמעטסיס רעמ ַא ןיוש זיא עכ
 ןטימ ןעגנוריסַאּפ ןופ גנןנעכײצרַאפ-קינ
 טזייװַאב ןָא טלָאמעד ןופ .קלָאפ ןשידיי
 -קינָארכ עכלעזַא רעמ ץלַא רדסכ ךיז

 -קה תלשלש,, רעד יװ ,ןעגנונעכייצרַאפ
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 (אתוכז םהרבא 'ר ןופ) ןיסחוי רפס ,י'הלב
 רדס ,(זנַאג דוד יבר) דוד חמצ ,הדוהי טבש
 ןוא (ןירעּפלײה לכימ לאיחי יבר) תורודה
 רעד זיא קיטכיו סרעדנוזַאב .ערעדנַא

 "ודאה ןמ הירזע יבר ןופ !'םיניע רואמ,
 ןעגנוקרעמַאב עשיטירק ענייז טימ םימ
 טוװואורּפעג טָאה סָאװ רעטשרע רעד --

 -ידיי ןופ עטכישעג עצנַאג יד ןעמענמורַא

 -ןוהרָאי ןט18 ןיא ןעוועג זיא קלָאפ ןש

 טָאה רעכלעוו ,שזַאנַאב ,טסירק ַא טרעד
 עטכישעג ןייז שיזיוצנארפ ןיא ןבירשעג
 עטסנרע יד רעבָא .,קלָאפ ןשידיי ןופ

 -עג רעשידיי ןופ יובפיוא ןוא גנושרָאפ

 -רָאי ןט19 ןיא ןביוהעגנא ךיז טָאה עטכיש

 ןבירשעג טסָאי טָאה טשרעוצ .טרעדנוה

 ןופ עטכישעג, רעדנעב 3 יד שטייד ןיא

 -- 1827 גיצּפיײל) י!קלָאפ ןשיטילעַארזיא
 טָאה ךָאנרעד ןוא קיטייצכייללג 9

 עטכישעג עסיורג ןייז טסַאפרַאפ ץערג

 שטייד ןיא רעדנעב 11 ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 טצעזרעביא זיא עכלעוו ,(1872 --- 1888)

 -רַאפ ריא ןיא ןכַארּפש ליפ ןיא ןרָאװעג

 ףיוא) םרָאפ רעכעלםיטסקלָאפ ,רעטצריק

 -יווָאניבאר סחנּפ לואש ןיא שיאערבעה

 ןבעגעגרעביא זיא גנוצעזרעביא סעשט

 -עג עכעלריפסיוא יד לייט ןסיורג ַא ןיא
 ןבָאה ןָא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ,(עטכיש

 רעביא ןעגנושרָאפ ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 -בכישעג רעשידיי ןופ ןטנעמָאמ ענלצנייא -

 ,טעטש ,רעדנעל ןיא םיבושי עסיורג ,עט

 -געזרעּפ עשידי רעביא סעיפארגָאנָאמ

 ענלצניא רעביא ןעגנושרָאפ ,ןטייקכעל
 -ימ ,לדנַאה ןשידיי ןופ עטכישעג) םינינע
 סנטצעל .(המודכו רוטַארעטיל ,עיפָאזָאל
 -טלעוו, ןייז ןבעגעגסױרַא ווָאנבוד טָאה
 ,שטייד ןיא ''קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג
 -גוהרָאא ןט19 ןיא .שידיי ,שיאערבעה
 ןשרָאפ ןביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה טרעד
 -עג רעשידיי רעד ןופ םזיטַאמגארּפ םעד
 ןוא ןשינעעשעג יד ןופ תוביס יד ,עטכיש
 "גוריסַאּפ טייק רעצנַאג רעד ןופ ןיז םעד

 "-יזָאד יד ןופ רעטסדנטיידַאב רעד .ןעג

 628 עטכישעג

 לַאמכָארק ןמחנ ןעוועג זיא רעשרָאפ עק

 רעכלעוו ,"ןמזה יכובנ הרומ,, ןייז ןיא

 "עג רעשידיי רעד וצ טעדנעוװעגנָא טָאה .

 -ָאליפ ןשטייד ןופ גנוסָאפױא יד עטכיש
 ;עטכישעג רענײמעגלַא ןגעוו לעגעה ףָאז
 -כָארק ןופ גנוסַאפיוא רעקיזָאד רעד טיול

 -עג רעשידיי רעד ןיא ךיז טזיײװַאב ,לַאמ

 רעד ,טסייג רעטולָאסבא רעד עטכיש

 טײג עטכישעג יד ןוא ,טלחומה ינחור

 -ראטש ,ןסקַאװ ןופ סעכָאּפע 2 יד ךרודַא
 ײרד סלעגעה) גנאגרעטנוא ןוא טייק

 ערעדנַא ייב סָאװ טָאטשנַא רָאנ ,(ןזַאפ
 ץנעטסיזקע רעייז ךיז טקידנע רעקלעפ

 עזַאפ רעטצעל רעד טימ עטכישעג ןוא

 עשידיי סָאד רעבָא זיא ,גנאגרעטנוא ןופ

 טמוק סע ןעוו ןוא ,םַאנסיוא ןַא קלָאפ

 םעד ברע טנעמָאמ רעטצעל רעד ןיוש

 רעדיוו ןָא סע ךיז טביוה .,גנַאגרעטנוא

 טייג סע ןוא ,ןעילבפיוא ןוא ןעיײנַאב וצ

 ץוחַא .סעכָאּפע יירד יד ךרודַא רעדיוו

 ךָאנ ןַארַאפ ןענעז גנוסַאפיוא סלַאמכארק

 -כישעג עשידיי ןופ ןעגנוסַאפיוא ערעדנַא
 ןַא ןיא עירָאעט-עיסימ עטיינַאב יד :עט

 ןפרַאד ןדיי) םרָאפ רעשירָאטַאלימיסַא
 -רעל ייז ןוא רעקלעפ טימ ןשימסיוא ךיז

 -לעזעג ,עלאיצָאס .,טייקיטכערעג ןענ
 -קיטסייג יד ,(עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאש

 יד .;(ווָאנבוד ןוא םעה דחא) עלַאנאיצַאנ

 .רעבעוו סקַאמ ןופ עשימָאנָאקע-לאיצָאס

 ןדער תוטיש עקיזָאד יד ןופ רעדעי ןגעוו

 רעטרעווכוז עדנכערּפשטנַא יד ייב רימ

 יד ץוחַא .רעפַאש ןעיידיא ערעייז ןופ
 ןַארַאפ זיא ןעגנואיושנא ענרעדָאמ עלַא
 ןשידיי ןופ גנוסַאפיוא עשיסקָאדָאטרָא יד
 ןופ קלָאפ סלַא עטכישעג ןייז ןוא קלָאפ
 . סָאד :עיגילער רעשידיי רעד ןופ ןוא טָאג
 רעדנירג רעד עכלעוו גנוסַאפיוא יד זיא
 -קָאדָאטרָא ןשטייד םענרעדָאמ םעד ןופ
 שריה לאפר ןושמש ברה ,םוטנדיי ןשיס
 ענייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה
 םעד רעביא ווירב 19,, ענעבירשעג שטייד
 דחא; רעטרעוװכוז יד עז -- .'םוטנדיי
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 -ָאלָאנָארכ, ,''שריה.,, ,"יץערג,, ,''םעה

 ?לַאמכָארק,, ,'עיג

 שמוח ןיא זיא רג טרָאװ ןטימ םירג ,רנ !
 -אב (רעטרע ערעדנַא ןוא טיי ארקיו)
 דמערפ ַא ןופ ןַאמ א ןרָאװעג טנכייצ

 "ץרא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ
 ןעמונעגנָא טשינ טָאה רג ַאזַא ;לארשי

 ,טנָאקעג טָאה רע ןוא עיגילער עשידיי יד

 טשינ רָאט דיי ַא סָאװ ןכַאז ןסע ,לשמל

 -עג טָאה רע רעבָא ,(ד"י םירבד) ןסע

 (ט'יי ארקיו) שמוח רעד ;טכער ליפ טַאה

 אל םכצראב רג ךתא רוגי יכו, :טגָאז

 יּפָא טשינ םיא רָאט ןעמ) 'יותוא ונות

 יד ןָא טרָאד טגָאז שמוח רעד ןוא ,(ןרָאנ

 רג םעד ןבָאה ביל ןעלָאז ייז זַא ,ןדיי

 יד לייוו ,,?םירצמ ץראב םתייה םירג יכ,

 "מערפ ,סיורג ןעוועג ךיוא ןענעז ןײלַא ןדיי

 טָאה רעטעּפש --- .םירצמ דנַאל ןיא ,עד

 "רגע טרָאװ סָאד ןצונַאב ןביוהעגנָא ןעמ

 ,עיגילער רעדמערפ ַא ןופ םענייא וצ

 "ער עשידיי יד ןעמונעגנָא טָאה רעכלעוו

 רעד ןיא רעטעּפש זיא סע ןוא ,עיגיל

 וצרעד ןרָאװעג טצונַאב ארמג ןוא הנשמ

 ןייז רייגמ) ''רייגתמ,, טרָאװטיײצ סָאד

 טרעװ ('ח רתסא תלגמ) ךיינת ןיא ;(ךיז

 "םידהייתמ;, טרָאװ סָאד טצונעג וצרעד

 ארמג רעד ןופ תוכלה יד ןיא .(ןדיי ןרעוו)

 ַא ןשיװצ דישרעטנוא ןַא טכַאמעג טרעוו

 קידנעטשלופ טרעװ עכלעוו ,'"קדצ רג,

 טמענ רעכלעוו ,ייבשות דג. ַא ןוא ,דיי ַא

 עז) "'חנ ןב, ַא ןופ תווצמ 7 יד ןָא רָאנ

 טנייה זַא ,טגָאז ארמג יד ןוא ,('יחנ ןב;

 ןיכרע) "קדצ רג; ַא רָאנ ןַארַאפ זיא

 ןעמ סעז 'ח רתסא תלגמ ןופ-- ,(טייב

 "עג ןענעז ןטייצ עטלַא ענעי ןיא ןיוש זַא

 ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ םירג ןדיי ייב ןעוו

 ןופ :עיגילער עשידיי יד קידנעטשלופ

 "ילע רגה הולנו, ד"י היעשי קוסּפ םעד
 ,רג ףירגַאב רעד זַא ןעז וצ זיא "םה

 ןעװעג זיא .,רָאלק ןצנַאגניא טשינ םגה

 גנונעכייצַאב יד טייצ סהיעשי ןיא ןיוש

 020 קיטַאמַארג---רג

 םוצ ןענַאטשעגוצ זיא סָאװ םענייא ןופ

 ןיא .קלָאפ ןשידיי םוצ ,י"בקעי תיב,
 -עז רעטעּפש ןוא ינש תיב ןופ טייצ רעד

 ;ךיז ןייז רייגמ ןופ ןלַאפ ליפ ןעוועג ןענ
 ביידה ןופ עילימַאפ עכעלגינעק עצנַאג ַא
 םירג יד ןופ לייט ;ןעוועג רייגמ ךיז טָאה

 ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ןעוועג ןענעז
 ןלָאז זיינ ןיטג ארמג רעד טיול ;ןדיי ייב
 ןוילטבאו היעמש רעריפ-ןירדהנס יד

 רעד סולקנוא ;םירג ןופ טמַאטשעג ןבָאה
 רבחמ רעד ןעוועג זיא (''סולקנוא, עז) רג
 ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא .םוגרת ןופ

 יד ,קלָאפ ץנַאג ַא ןעוועג רייגמ ךיז טָאה

 ענלצנייא ןגעװ .("םירזוכ,, עז) םייוזוכ
 זיא סָאד םגה ,ךיז ןייז רייגמ ןופ ןלַאפ
 ,רַאפעג סנבעל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 םהרבא) רעדנעל ליפ ןיא ןדלָאמעג טרעוװ

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד זיא יקצָאטָאּפ ףארג
 -אב סנטסיימ ייז ןגעלפ ייברעד ןוא ,(ייז ןופ
 םהרבא; עז) םהרבא ןעמָאנ םעד ןעמוק

 טכַארבעג ןרעוו אדמג רעד ןיא -- .("רג

 ןגעו םיאנת ןופ ןעגנוניימ ענעדישרַאפ

 גנוניימ ןייא .םירג וצ גנואיצַאב רעד
 לארשיל םיּרג םישק,, זיא 'ע ןישודיק ןיא

 ןדיי רַאפ רעווש ןענעז םירג) ""תחפסכ

 ,טרָא טייווצ ַא ןיא רעבָא ;(קנערק ַא יו

 ןדיי יד זַא ,טגָאזעג טרעוװ (ז''פ םיחטּפ)

 רָאנ תולג ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז

 זיא סע .םירג ןעמענפיוא ןלָאז ייז ידכ

 יד ןשיװצ) אתכסמ עניילק ַא ןַארַאפ

 ,םירג ןעמָאנ ןטימ ('תונטק תותכסמ.

 סָאד ױזַא יװ םיניד עלַא טלדנַאהַאב סָאװ

 סָאד .ןעמוקרָאפ ףרַאד ךיז ןייז רייגמ

 הלימ ךרוד זיא ןַאמ ַא ןופ ןייז רייגמ

 .הליבט ךרוד יורפ ַא ןופ ;הליבט ןוא
 םיניד יד ייז ןעמ טנרעל ןייז רייגמ ןרַאפ
 עז ןדיי ייב םירג ןגעוו --- .תווצמ ןוא

 -שרעה ןוא 'יםידהייתמה,, ךוב סיאדשכ
 רעכיבלעמַאז יד ןוא 'תורייגתהח., גרעב
 ."הפוקתה,,

 -ַארג רעשיאערבעה ןגעוו קיטַאמַארנ
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 -ַארג רעשידיי ןגעוו ?!!קודקד,, עז קיטַאמ
 ,"ךַארּפש עשידיי, עז קיטַאמ

 טרָאװ ןטימ (גנובײרטסױרַא  שורנ
 -לַאלטימ ןיא ןפורעגנָא ןעמ טָאה יישורג,

 -סױרַא יד שידיי ןיא רעטעּפש ןוא רעט

 ןופ רעדָא דנַאל ַא ןופ ןדיי ןופ גנוביירט

 שורג, ןטסײמַא זיא טנַאקַאב .טָאטש ַא

 ןבעג םישורג עלַא יד ןגעװ .,??עינַאּפש
 ןופ רעטרעווכוז עדנפערטַאב יד ייב רימ
 .ערעדנַא ןוא !עינַאּפש. יו) רעדנעל יד

 -ץרא ןיא גרַאב ַא ןופ ןעמָאנ םיזרג
 םעד ףיוא ;םכש טָאטש רעד ןבעל ,לארשי

 תוכרב יד ןבעגעג ןעמ טָאה םיזרג גרַאב
 רעד זיא םינורמוש יד ייב .(אייי םירבד)

 םיא ןפור ייז ;קיליײה רעייז םיזרג גרַאב

 ייז ןוא ,םיזרגרה, טרָאװ ןייא טימ

 תיב רעייז לָאמַא טַאהעג טרָאד ןבָאה
 -קמ טרָאד ייז ןענעז טציא ךיוא ;שדקמה
 עז ;חסּפ ןברק םעד חסּפ ברע ןדעי ביר

 ,"םינורמוש , טרָאװכוז

 ,עּפָאריײא-םורד ןיא דנַאל דנַאלנכירג
 -זניא ןוא ןַאקלַאב ןופ לייט ַא םורַא טמענ
 ;ןשיאעגע םעד ןטסײמַא) םי ןפיוא ןעל
 קלָאפ עשידיי סָאד טָאה דנַאלכירג טימ
 עטלַא רָאג ןיא ןיוש ןפארטעגפיונוצ ךיז

 ןיא סרעדנוזַאב) ך"נת ןיא ,ןטייצ

 -נַא יד ןיא ;איי לאינד ןוא זייכ לאקזחי
 ןעמ סָאװ רעכיז טשינ זיא רעטרע ערעד

 "עג סע טָאה ('ןוי, טרָאװ ןטימ טניימ
 -עּפש יד ןיא ךיוא ױזַא ןוא ,ןוי ןסייה
 ןייז לָאז 'ןוי,) םירפס עשידיי עקידרעט
 ַא ןַארַאפ ;(טבש רעשיכירג ַא ,י!רעינָאי;
 "רע ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש זַא ,גנוניימ
 ןופ ןעמוקעג ןדיי ןענעז שדקמה תיב ןטש

 ןוא ןעלזניא עשיכירג יד ףיוא לארשי-ץרא
 רעכיז .דנאלנכירג ןכעלטנגייא ןיא ךיוא
 -יסרעּפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,זיא

 נָא לארשייץרא רעביא טפַאשרעה רעש
 ןעמוקעג ןכירג ןענעז (ינש תיב ןופ ביוה
 ןדיי ךיוא אמתסמ ןוא לארשי-ץרא ןייק

 632 דנַאלנכירג---שורג

 רעד טָאה 822 רָאי ןיא ,דנַאלנכירג ןייק
 -נאסקעלַא גינעק רעשינָאדעצַאמ-שיכירג

 עשיסרעּפ יד קידנרעבָארע ,ןודקומ רעד

 לארשי-ץרא ךיוא ןעמונעגנייא עירעּפמיא

 -ַאטשעג ןדיי ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 -גכירג טימ גנורירַאב עקידרדסכ ןיא ןענ

 ךיז זייוכעלסיב ןבָאה סע ואוז ,דנאל
 ,לארשי-ץרא ןופ ןדיי ערערעמ טצעזַאב

 ןיא ןענַאטשטנָא ןענעז םורַא ױזַא ןא
 "יז זיא סע .םיבושי עשידיי דנאלנכירג

 שדקמה תיב ןט2 ןופ ףוס םוצ זַא רעכ
 טעטש עשיכירג יד ןיא טניואוועג ןבָאה

 -נאווע ןכעלטסירק םעד ןופ ;ןדיי ךס ַא
 "ןלָאטסָאּפַא יד ןופ ןטקַא ךוב-םוילעג
 -ואּפ לָאטסָאּפַא רעד ןעוו זַא ,רימ ןסייוו

 ןראפעגמורַא זיא (שישרת ןופ לואש) סול

 טָאה םוטנטסירק סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ
 עשידיי יד וצ טשרעוצ טדנעוװעג ךיז רע
 ,יקינאלאס ןיא) דנאלנכירג ןיא תולהק
 יד (טעטש ערעדנַא ןוא טנירָאק ,ןעטַא

 ןוא ,שיכירג טדערעג טרָאד ןבָאה ןדיי
 -יוא רעד טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז עלַא
 "ירג רעד ןיא ןעוועג זיא טלעוו רעכעלרעס

 טייצ רעטלַא רענעי ךָאנ ,ךַארּפש רעשיכ
 -ןכירג ןיא ןדיי קינייוו ןעמ טקרעמַאב
 טרעװ ב'יפ םיאלכ אתפסות ןיא ;דנאל

 ,ינוי שיא ןינח ןב יסוי אבא טנָאמרעד
 לָאז יסוי אבא רעד זַא ,ןעניימ לָאז סָאװ
 יד ןיא ;דנַאלנכירג ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 -גיא זיא רעטלַאלטימ ןופ ןטייצ עטשרע
 ,דנאלנכירג ןיא ןדיי ןגעוו ליטש ןצנַאג
 -יב רעד וצ טרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ

 ןיא ןדיי יד ןגעוו ;עירעּפמיא רעשיטנַאז
 טרָאװכוז עז עירעּפמיא רעקיזָאד רעד
 ןט12 ןוא ןט11 ןיא טשרע ;'"םויצנַאזיב;
 עניילק ןגעו ןעמ טרעה טרעדנוהרָאי
 "ירג ןיא תולהק עשידיי עדנטיידַאבמוא
 טליּפשעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,דנאלנכ

 ןבעל ןשידיי ןסיורג ןיא עלָאר ןייק
 ,טייצ רעינ רעד זיב סע ךיז טיצ ױזַא
 ערעדנַא ןוא יקינאלאס ןיא תולהק יד
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 ןעוועג טשינ ןענעז טעטש עשינָאדעצַאמ

 ןענעז ייז רָאנ דנאלנכירג ןכעלטנגייא ןיא
 טשרע .ייקרעט ךרוד טשרעהַאב ןעוועג

 ןרָאװעג זיא דנאלנכירג ןעוו ,1820 טניז
 וצ טניז סרעדנוזַאב ןוא קידנעטשטסבלעז

 טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא דנאלנכירג

 ריא טימ יקינאלאס ןרָאװעג טקיניירַאפ

 "ירג ןוא זיא ,עדניימעג רעשידיי רעסיודג
 רעשידיי רעדנטיײדַאב ַא ןַארַאפ דנאלנכ

 -רעד 1998 רָאי ןיא טָאה רעכלעוו ,בושי

 .תושפנ טנזיוט 178 ןופ לָאצ ַא טכיירג

 ןרָאװעג רענעלק לָאצ יד זיא סנטצעל
 ןרָאי המחלמ יד ןיא .עיצארגימע ךרוד

 -סיוא ןשטייד יד ןבָאה 1945 -- 0
 -- .ןדיי לייט ןטסערג םעד טרעדרָאמעג

 רעשיכירג רעד ןופ סולפנייא םעד ןגעוו
 סָאװ ,ןדיי ףיוא ךַארּפש ןוא רוטלוק עטלַא

 ,"תינוי תמכח,, דומלת ןיא ןפורעגנָא טרעוו
 ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ךיוא ןוא
 עז ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןכירג ןוא ןדיי

 -רעווכוז ךיוא עז ?!םזינעלעה,, טרָאװכוז

 ּפעס, ,""עירדנַאסקעלַא, ,ןעטַא, רעט
 ןופ ןעמענ יד ןוא '"ןָאליפ,, ,אטניגַאוט

 ,?לטָאטסירַא, ןפָאזָאליפ עשיכירג יד

 ,?ָאטַאלּפ ;

 1817) ךירנייה ,שריח יבצ ,ץערג

 ,(ןעכנימ ןיא 1891 -- טנגעג רענזיױּפ ןיא

 ענייא ,רעקירָאטסיה רעשידיי רעטמירַאב

 ןטייקכעלנעזרעּפ עטסדנטיײידַאב יד ןופ

 .לארשי תמכח ןופ גנושרָאפ רעד ןיא

 -נײאַאב ןעוועג טנגוי רעד ןיא זיא ץערג

 סעשריה לאפר ןושמש ברה ןופ טסולפ

 זיא רעטעּפש ,ןעגנוניימ עשיסקָאדָאטרָא
 וצ גוצאב ןיא שיטירק רעמ ןרָאװעג רע
 ןופ ;םירפס-עיצידַארט עשידיי עטלַא יד
 רַאפ טנעצָאד ןעװעג רע זיא 1824 רָאי
 -ימעס רעניבאר ןיא עטכישעג עשידיי
 רע זיא 1869 רָאי ןיא ;יולסערב ןיא ראנ

 -ינוא רעיולסערב ןיא רָאסעּפָארּפ ןעוועג
 ףיוא ןעוועג רע זיא 1872 ןיא ;טעטיסרעװ
 ןענָאק וצ ידכ ,לארשי-ץרא ןיא ךוזַאב ַא

 656, ץערג

 "נעב ייווצ עטשרע יד ןטעברַאַאב רעסעב
 -דנַאהַאב עכלעוו ,עטכישעג ןייז ןופ רעד

 -ערג סָאד ;לארשייץרא ןיא ןדיי יד ןעל
 "עג, עסיורג יד זיא ץערג ןופ קרעװו עטס

 טָאה רע סָאװ ,י'קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש

 קידנבעגסױרַא ,1888 רָאי ןיא ןביוהעגנָא

 ינש תיב ןברוח ןופ דנַאב םעד טשרעוצ

 יד ןבעגסיױרַא סָאד ;דומלתה תמיתח זיב
 סָאװ ,קרעוו ןקיזָאד ןופ רעדנעב 11 עצנַאג
 יד ןופ עטכישעג עשידיי יד םורַא ןעמענ
 ןופ טימ רעד ןיא זיב ןטייצ עטלא-רוא
 ןזיב טרעיודעג טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט9

 ,עטכישעג רעסיורג רעד ןופ ;1875 רָאי
 ףוס םוצ ןַארַאפ ןענעז סע רעכלעוו וצ

 -ןלַאװק ןוא ןעגנוקרעמַאב ןוא ןציטָאנ
 ַא טעברַאַאב ץערג טָאה .,ןעגנושרָאפ

 ןשידי ןופ עטכישעג עכעלמיטסקלָאפ
 עכעלמיטסקלָאפ עקיזָאד סָאד ;קלָאפ
 ליפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא קרעוו

 ךרוד קידנעטשלופ שידיי ןיא) ןכַארּפש
 שיאערבעה ןיא :עשראוו ןיא ָאריּפַאש .י

 טימ עטכישעג עסיורג יד ןענישרעד זיא
 -רעביא ןופ ןבָאגוצ ךיוא ןוא תוהגה
 (רפש) שטיווָאניבאר סחנּפ לואש רעצעז
 -רַאה והילא םהרבא ןופ ןעגנוקרעמַאב ןוא
 ייר ַא ןבירשעג ךיוא טָאה ץערג ;יװַאק

 ."ןטסיקנארפ ןוא קנארפ,, :קרעװ ערעדנַא
 ,םילהת ,תלהק ,םירישה ריש וצ שוריּפ

 -אדערטימ ךיוא טָאה רע ;הימרי ,היעשי
 עטכישעג ראפ טפירשטַאנָאמ,, יד טריג

 ןיא '"םוטנדי ןופ טפַאשנסיװ ןוא
 טגיונעג ןעוועג ךיוא זיא ץערג ;(שטייד
 ץערג -- .גנוגעװַאב ןויצצתבחה רעד וצ

 טימ ןדיי ןופ עטכישעג ןייז ןבירשעג טָאה

 -איצַאנ ןשידיי ןופ תובהלתה ןוא סָאטַאּפ
 טָאה רע םגה ,ץלָאטש ןוא ליפעג ןלַאנ
 סלַא טנעקרענַא טשינ לעיציפָא ךיז
 -ַאב ענייז ןיא :;טסילַאנָאיצַאנ רעשידיי
 .טייהירפ עשידיי יד ןופ ןעגנוביירש
 ןגעק תומחלמ יד ,םיאנומשח) תומחלמ
 רב ןוא ןברוח םעד תעב רעמיור יד
 ןיא תופידר יד ןופ ךיוא יו (ַאבכוכ
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 טקירדעגסױא טרעװ םוטרעריטרַאמ
 "ייו רעד ךיוא ץלָאטש טימ קיטייצכיילג

 ץערג .עיצַאנ רעֶשידי רעד ןופ יירשעג
 .עיפַארגָאיבָאטױא ןַא ןבירשעג ךיוא טָאה

 טבש ןופ רעטָאפ םעד יול ןופ ןוז ןֹוׁשרנ
 ןעמַאטש ןושרג ןופ ;(י'מ תישארב) יול
 רבחמ ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ-םייול יד ּפָא

 -תיב ןיא ןעגניז וצ םילהת ירומזמ ןעוועג
 ירבד) ערעדנַא ןוא ייףסא, יו שדקמה

 "יט 'א םימיה

 ,"רענייל,, עז ךינעה ןושרג

 -- 960 ץעמ ןיא ןריובעג) ןנבר םשרנ
 רעטמיראב ,(10920 ץניימ ןיא ןברָאטשעג
 טנַאקַאב ,תונקת ןופ רעפַאש ןוא קסוּפ
 "הלוגה רואמ םשרג ונבר, ןעמָאנ ןטימ

 רע ?'ה"מגר,, תובת ישאר ןיא ךיוא ןוא
 ןיא םישרפמ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא

 -עג ןענעז ןטייצ ענייז ןיא ;דנאלשטייד

 , עשטייד ףיוא ןעגנוגלָאפרַאפ עסיורג ןעוו

 -עג ןענעז ןדיי יד ןופ ךס ַא ןוא ,ןדיי
 ןשיוצ) ןדמש וצ ךיז ןעוועג ןעגנואווצ
 (ןוז ַא סמשרג ונבר ןעוועג ךיוא זיא ייז

 קירוצ ייז ןופ ליפ ןענעז ךָאנרעד ןוא
 רבחמ טָאה םושרג ונבר דיי ןרָאװעג
 יד ףיוא תוניק ןוא םיטויּפ ייר ַא ןעוועג

 תוהגה ןבירשעג טָאה רע :תורזג עקיזָאד

 טכירַאפ ךיוא טָאה ןוא ,ארמג רעד וצ
 -עד) רעביירשרעביא יד סָאװ ןזיירג יד
 ןוא ,קורד ןייק ןעוועג טשינ זיא טלָאמ
 טימ ןבירשעגרעביא םירפס עלַא טָאה ןעמ
 -עג זיא סע ;טכַאמעג ןבָאה (טנַאה רעד
 ןופ ;ארמג ףיוא שוריּפ ַא םיא ןופ ןבילב
 טכעלטנפערַאפ ןענעז ןלייט רָאנ ןכלעוו
 רעד ןיא םור-טּפיוה םעד -- .ןרָאװעג
 ךיז םושרג ונבר טָאה טלעװו רעשעדיי

 רע ןוא תונקת ענייז ךרוד ןברָאװרעד
 סָאװ ,עלַא יד םרח ןיא טגיילעג טָאה
 -כיוו יד .ןגלָאפ טשינ תונקת יד ןלעוװו
 רָאט ןעמ (4 :עדנגלָאפ ןענעז עטסקיט

 8 םשג--ןושרג

 רעד טיול) בייוו ןייא יו רעמ ןבָאה טשינ
 ןבָאה .עימאגילָאּפ זיא עיגילער רעשידיי

 רָאנ ;(ןטָאברַאפ טשינ ,רעבייוו ערערעמ

 רעדָא עגושמ זיא בייוו סָאד ןעוו לַאפ ןיא
 -ּפָא ןכָאנ רעדניק ןייק טשינ טָאה

 ליוו יז ןוא רָאי 10 ןַאמ ןטימ ןעניואוו

 ןַאמ רעד געמ ,טג ןייק ןעמענ טשינ

 רעבָא ,יורפ רעטייווצ ַא טימ ןבָאה הנותח

 100 ןופ רתיה ַא ןבָאה ףיורעד זומ רע

 -נעל 2 ןופ (םינבר האמ רתיה) םינבר
 ןעמונעגנָא ןבָאה הנקת עקיזָאד יד :רעד
 -רפס יד ןגעקַאד ,םיזנכשא ןדיי יד רָאנ
 ןדיי עשינמית יד ךיוא יוװ ,ןדיי עשיד

 רעדנעל-חרזמ יד ןופ ןדיי ערעדנא ןוא

 ןעמ (2 :ןעמונעגנָא טשינ הנקת יד ןבָאה

 ןליוו ריא ןגעק בייוו סָאד ןטג טשינ רָאט

 טשינ רָאט ןַאמ ַא (3 ;(החרכ לעב טנ)

 18 ףיוא יו רעמ םייה רעד ןופ קעוװַא

 רעניא טברַאטש סע ביוא(4 :;ןטַאנָאמ
 ,הצילח ןעמענ הנמלַא יד לָאז רעדניק ןָא

 רעדירב סמענעברָאטשרַאפ םעד ןוא
 ןבָאה הנותח) ןייז-םביימ טשינ ריא ןרָאט

 ןענעפע טשינ רָאט ןעמ (26 ;(ריא טימ

 טביירש ןעמ) ווירב עטכַאמרַאפ עדמערפ

 רעטרעװו יד ווירב יד ףיוא רעבירעד
 ונברד םרחב, טסייה סָאד ,ג"רדחב

 ונבר ןגעװ סעדנעגעל יד -- .('םשרג
 ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ייווצ ענייז ןוא םשרג
 "ירופס ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 .רעטעּפש ןענַאטשטנַא ןענעז ,תוישעמ

 עטסטלע יד ןופ ענייא ;ןגער) םשֹנ
 בַאגוצ רעד זיא הרשע הנומש ןיא תולפת
 רע) "םשגה דירומו חורה בישמ,, ןופ
 םעד ןלַאפ טכַאמ ןוא טניוו םעד טזָאלב
 רעטניוו ןצנַאג ַא טגָאז ןעמ סָאװ (ןגער
 גָאט ןטשרע םעד זיב תרצע ינימש ןופ
 טסַאֿפרַאפ ךיוא ןענעז םעד בילוצ ;חסּפ
 -ויּפ תרצע ינימש ןופ ףסומ ףיוא ןרָאװעג
 טסייה ףסומ רעד ןוא 'יםשג,, ןופ םיט
 הלפת רעד רַאפ גנודנירגַאב יד ;''םשג,
 לארשי-ץרא ןיא לייוו ,זיא רעטניוו ןיא
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 סע ביוא ןוא רעטניוו רָאנ סנגער יד ןעייג
 -לעפ יד ןדייל סנגער ןָא רעטניוו ַא זיא
 רעסַאװ ָאטשינ ךיוא זיא סע ןוא רעד
 ,םשג ןופ הלפת רעד ןגעוו :ןעקנירט םוצ

 -כוז עז 'א קרפ תינעת הנשמ רעד ןיא
 ךיוא ןוא םיטויּפ יד -- ."לט,, טרָאװ
 ינימש ןיא םשג ןופ שידק ףסומ רעד
 .סעידָאלעמ עלענאיצידאהט ןבָאה תרצע

 -ָאליפ רעשיאערבעה רעד ןיא תוימשנ
 -הריקח יד ןיא עיגָאלָאנימרעט רעשיפָאז

 סָאד טרעװו רעטלַאלטימ ןופ םירפס
 -עכייצַאב וצ טצונַאב !'תוימשג;, טרָאװ

 038 תוימשג

 -עק ןיא ,עירעטַאמ ,טײקכעלרעּפרעק ןענ
 רעד זיא סָאװ ,"תוינחור, וצ ץַאזנג

 -רָאמָאּפארטנַא  ,"טייקיטסייג, שטייט

 -שטנעמ טימ טָאג ןענעכיײצַאב סָאד ,םזיפ

 טָאה ןטפַאשנגייא עכעלרעּפרעק ןוא עכעל

 "יסח ןוא הלבק ןיא .,''המשגה., ןסייהעג

 -שפתה,, קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא תוד

 םעד טנכיײצַאב סָאװ ,"תוימשגה תוט

 -קע .,תובהלתה ןופ דנַאטשוצ ןטסכעה

 ןעמונרַאפ זיא המשנ יד ןעוו ,עזַאטס

 יד טינ טריּפש ןוא תוינחור טימ זיולב

 ,ךיז םורַא טלעוו עלעירעטַאמ

 יא



 ןיא בַאטשכוב רעט4 רעד (תילד) ד
 "עג :תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה
 טרָאװ סָאד זַא ןעמ טניימ ךעלנייוו

 רעבָא ?''ריט,, ַא ייתלד,, יװ זיא "יתילד,
 טָאה שיאערבעה ןיא .טשינ סע רעכיז

 רעפיצ םעד ןופ גנוטיידַאב יד ךיוא ייד,
 ארמג רעד ןיא טצונַאב טפָא טרעוו ןוא 4
 יד, לשמל יװ ,(ריפ) ייעברא, טאטשנַא

 ,המודכו י'םיחפט יד. ,''תומא

 הנשמ רעד ןיא ;(ןלייא ריפ) תומא 'ד
 "ןלייא 4, ןופ חטש רעד טָאה ארמג ןוא
 ךס ַא וצ גוצאב ןיא גנוטיידַאב עסיוועג ַא
 טשינ ןעמ רָאט תבש םוא לשמל :תוכלה

 4 ךַאז ןייק םיברה תושר ןיא ןגָארט

 ;םיניד ערעדנַא טימ זיא ױזַא ןוא ;ןלייא
 "ַאפ ןרעו ןשטנעמ םעד םורָא ןלייא 4 יד

 "רעה ןייז רעטנוא ,תושר ןייז יו טנכער
 -כיד עשיאערבעה ערעטעּפש יד .,טפַאש
 ןענעכייצַאב ןגעלפ רעטלַאלטימ ןיא רעט
 ךיוא 'תומא 'ד, קורדסיוא םעד טימ

 חיי תוכרב ןיא ןיד םעד טיול ,רבק םעד
 טמענ רעטיוט ַא ,'י'תומא 'ד ספות תמ.
 ןוא ןליײא 4 יד תושר ןייז ןיא םורַא
 םעד טשינ טביילב רעמ זַא ,ןגָאז ןגעלפ
 ."תומא 'ד,, יד יו שטנעמ

 1959 -- 1870) לֹארׂשי ,ןָאזדיװַאד
 רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה רעטנרעלעג

 "עט ןיא רָאסעּפָארּפ ןעוועג ;םיטויּפ ןופ
 ןייז ;קרָאי-וינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָא
 ,?טויּפהו הרישה רצוא ,, זיא קרעװ:-טּפיױה
 -טלע יד ןופ םיטויּפ עלַא ןופ המישר ַא
 טקעדטנַא טָאה רע ;1740 זיב ןטייצ עטס
 ךיוא ןוא (?'יאני, עז) יייאני רוזחמ,, םעד
 .טייצ-םינואג רעד ןופ םירפס ערעדנַא ייר ַא

 'ףענעואד  טרָאװ ןטימ ןענעװַאד
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעמ טנכיײצַאב

 יד ןענעואד סָאד ,ןייז-ללּפתמ סָאד
 ,ירפרעדניא תירחש ,תוליפת עלעיציפָא
 יװ ,טכַאניב בירעמ ןוא טכַאנרַאפ החנמ

 "םוי ןוא תבש םוא ףסומ תוליפת יד ךיוא
 ןגעקַאד ;רוּפכ םוי ןיא ,,הליענ,, ןוא בוט

 םתס לשמל יװ ,תוליפת עלעיציפָא-טשינ

 טרעוו ,םילהת .,תוניחת ןגָאז ,ןייז ללּפתמ
 ,טנכיײצַאב טשינ ןענעװַאד טרָאװ ןטימ

 טרָאװ סָאד ןענאוו ןופ ,םעד ןגעוו ---
 -יימ ליפ ןַארַאפ ןענעז טמַאטש ןענעװַאד

 "רא ןופ סיוא סע ןשטייט לייט ;ןעגנונ
 "עזדנוא ןופ) !"ןוניבאד,, טרָאװ ןשיאעמ

 תוכרב ןיא ארמג יד לייוו ,(ןרעטלע ער

 החנמ ,תירחש תולפת 2 יד זַא טגָאז וי'כ

 תובא יד טריפעגנייא ןבָאה בירעמ ןוא

 "רעד עקיזָאד יד ;בקעי ןוא קחצי ,םהרבא
 -- .קיטכיר טשינ ןייז וצ טנייש גנורעלק

 "גייא זיא סע ןעוו ,טייצ רעד ןגעוו ךיוא

 ןענעוװַאד סָאד ןדיי ייב ןרָאװעג טריפעג

 ןיא :ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז

 ,תוליפת ענעדישרַאפ רימ ןעניפעג ךיינת

 תומשו 'ילחיו; השמ ןופ הליפת יד יװ

 'א לאומש) הנח ןופ הלפת יד ,(ב"ל

 רעד ,('ב הנוי) הנוי ןופ הלפת יד ,(ב

 עטשרע סָאד ;םילהת ןופ לייט רעטסערג
 ןוא ,גָאט ןיא לָאמ 9 ןענעװַאד ןגעוו לָאמ

 םייב ךיז ןדנעװ וצ גהנמ םעד ךיוא

 םילשורי ןיק םינּפ ןטימ ןענעוואד

 לייוו ,חרזמ םוצ ךיז ןעמ טדנעוו טנייה)

 -יפעג ,(םילשורי זיא גנוטכיר רענעי ןיא
 ןָאק וצרעד זמר ַא ;ו לאינד ןיא רימ ןענ
 ברע,, ה"ינ םילהת ןיא ןעניפעג ךיוא ןעמ

 -גיא ,טנװָא ןיא) "החישא םירהצו רקבו
 ;(ללּפתמ ךיא ןיב גָאטײב ןוא ירפרעד
 (גייל תוכרב) ארמג רעד ןיא גנוניימ ןייא
 "םוז עז) הלודגה תסנכ ישנא יד זַא זיא
 -עג ןבָאה סָאװ (''הלודגה תסנכ,, טרָאװ
 שדקמה תיב ןט2 ןופ ביױהנָא ןיא טבעל



 קובד--שעמנָאד 1

 רעד .תוליפת יד ןעװעג ןקתמ ןבָאה
 תולפת תוכלה הרות הנשמ ןיא) םייבמר
 יד ןעוועג זיא לָאמַא זַא טגָאז ('א קרּפ

 לָאמניא שטָאכ ןייז וצ ללּפתמ טכילפ
 הלודגה תסנכ ישנא יד רָאנ ,גָאט ןיא

 לָאמ 2 ןענעװַאד סָאד טריפעגנייא ןבָאה

 ןגעוו עגארפ יד ךיוא זיא סע --- .גָאט ןיא
 זיא רע ןעװו ,ןענעװַאד ןופ חסונ םעד

 -ַאד ןופ ליײט-טּפיוה ןגעװ .ןענַאטשטנַא
 ארמג יד טגָאז ,'הרשע הנומש., ,ןענעוו

 ןופ ןברוח ןכָאנ טשרע זַא (חייכ תוכרב)
 אישנ םייב הנבי ןיא שדקמח תיב ןט9

 ;ןרָאװעג-"רדוסמ,, ייז ןענעז לאילמג ןבר
 ןיא סייוו) רעקירָאטסיה עטנרעלעג ייד ַא
 זַא ןעניימ ('ב קלח ייוישרודו רוד ,רוד,

 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא הנבי ןיא טשרע
 ןוא ןענעװַאד וצ טכילפ עקיטליגדנע יד
 יד ןעועג רבחמ ןעמ ,טָאה טלָאמעד

 רעטנרעלעג רעד רעבָא :הרשע הנומש
 "אר קלח) 'םינושארה תורוד,, ןיא יולה

 תולפתה, לטיּפַאק ןוא (ישימח ךרכ ןוש
 -אב עקרַאטש טימ ףיוא טזייוו יילארשיב

 ןעועג זיא הרשע הנומש יד זַא ,ןזייוו
 יד זַא ,זיא רעכיז -- .רעירפ ךס ַא ןיֹוש

 ןוא ןרָאװעג טרעדנעעג ןענעז תואחסונ
 ןגעוו הלפת יד לשמל ןבעגעגוצ טָאה ןעמ

 (הוקת יהת לא םינישלמלו) םינימ יד
 ןוא "םילשורי הנוב, תוכוב יד ןוא

 ןענעז עכלעיי ,'"ןויצל ותניכש ריזחמח.,
 ןברוח ןכָאנ ןרָאװעג ןעבעגעגוצ רעכיז

 ןוא 'יזנכשא חסונ,, ןגעוו -- .שדקמה תיב
 -- ."ךרפס ןוא 'יזנכשא,, עז ''דרפס.;

 ,תודיחיב , ןעמוקרָאפ ןָאק ןענעוװוַאד סָאד

 ,?ןינמ,, טימ ןוא ,ךיז רַאפ טנוװַאד רעדעי
 "וצ ןענעװַאד רעמ רעדָא ןאזרעּפ 10 ןעוו
 ןוח רעד ,ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעמַאז

 טימ ןענעװַאד םייב .דומע ןרַאפ טנוװַאד
 -ודק יװ ,ןכאז עסיוועג וצ ןעמ טיג ןינמ
 "וט םימי ,תבש) רפס ןיא ןענעייל ,הש

 ןוא הכונח ,שדוח שאר ,דעומה לוח ,םיב

 "ָאד ןוא קיטנָאמ ןוא ,םיתינעת ,םירוּפ
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 ןָאק ןענעװַאד סָאד --- .שידק ,(קיטשרענ

 .טעבעג ןלעיציפָא ןיא רעדָא ןעמוקרָאפ
 ,ןיולק ,לביטש ,לוש ,שרדמה-תיב ,זיוה
 יד --- .גנוניואוו רעטַאוװירּפ ַא ןיא רעדָא

 "עגפיונוצ ןענעז ןענעװַאד ןופ תולפת
 "עווַאד-בוט"םוי .רודיס ַא ןיא טלעטשעג

 יד ךיוא עז -- .רוזחמ ַא ןיא זיא ןענ
 ,"ףוזחמ,, ,''ףסומ,, ,י"ןזח.. :רעטרעווכוז

 תאירק , ,""רודיס,, ,'"בירעמ,, ,'יהחנמ,
 -- ."הרשע הנומש,, ,''תירחש , ,''הרותה

 ןגעװ ךוב ךעלטּפַאשנסיװ ךעלטנירג ַא

 -לות,, ןגָאבלע ןופ ןַארַאפ זיא ןענעװַאד

 ,"לארשיב הדובעהו הלפתה תוד

 -כַאמ-שידיי רעד ןופ ןעמָאנ עמנַאד
 זַא טביולג סָאװ עטקעס רעשינַאדעמ

 "בוז עז -- .הישמ ןעוועג זיא יבצ יתבש

 ,י"יבצ-יתבש., טרָאװ

 גיצנַאד ןיא 1748 םהרבכא ,גיצנַאד
 ,רחוס טשרעוצ ,(ענליו ןיא 1820 --

 רבחמ :ענליוװ ןיא ןייד ןרָאװעג ךָאנרעד
 ייח, םירפס-הכלה ערעלוּפָאּפ יד ןופ

 רע עכלעוו ןוא ,''םדא תמכח,, ןוא ''םדא

 יד ,ךארּפש רערָאלק ַא ןיא ,רוציקב טיג

 -ייז ;העד הרוי ןוא םייח הרוא ןופ םיניד

 טיירּפשראפ רעייז ןעוועג ןענעז םירפס ענ
 ליפ ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא
 -עג ןענעז ןליוּפ ןוא עטיל ןיא ךעלטעטש

 וצ יי'םדא ייח, תורבח ןרָאװעג טעדנירג

 עקיזָאד יד םלוע ןטיירב ןטימ ןענרעל

 רפס ןייז ןופ הכז הלפת יד ;םירפס
 וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא י"םדא יח.

 רע :ירדנ לכ רַאפ רוּפכ םוי ןדעי ןגָאז
 ,םירפס-רסומ עכעלטע ןבירשעג ךיוא טָאה

 יד זַא ,ןביולג רעד (גנוטפעהַאב) ןל13
 טָאה סָאװ םענעברָאטשרַאפ ַא ןופ המשנ
 ןײרַא ןָאק ,ןוקית,, רהיא ןענופעג טשינ
 יד טדער ןוא שטנעמ ןקידנעבעל ַא ןיא

 טסייוו ןוא םענעברָאטשרַאפ ןופ ךַארּפש
 רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװ ץלַא ךיוא
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 ךיױא סע טפור ןעמ .טסואוועג טָאה

 ןיא ןיירַא זיא סע, טגָאז ןעמ ןוא ,'חור;

 ןביולג-קובד ןקיזָאד םעד ."חור ַא םיא
 הליעמ ארמג רעד ןיא ןיוש רימ ןעניפעג
 -כָאט רעד ןיא זַא ,רוּפיס םעד ןיא ,ז"יי
 ַא ןײרַא זיא רעזייק ןשימיור ןופ רעט
 יבר אנת רעד ןוא 'וילמת ןב, חור

 -עגסיורַא םיא טָאה יאחוי ןב ןועמש

 טיי הבר רבדמב שרדמ ןיא ךיוא ;ןבירט
 טסייה טרָאד ןוא ןביולג םעד רימ ןעניפעג

 "רע עקיזָאד יד ןיא ;'תיזזח חור, רע
 ןופ המשנ יד טשינ קובד רעד זיא רעט

 ןטכעלש ַא ןופ רָאנ (םענעברָאטשרַאפ ַא
 המשנ יד זַא ,ןביולג רעד ;דש ַא ןופ ,חור
 .ןקידעבעל ַא ןיא ןירַא טייג תמ ַא ןופ

 ךרוד טײרּפשרַאפ ןטסײמַא ןרָאװעג זיא
 "עג ַא טָאה רע ןוא ,הלבק ןופ םירפס יד
 -לג ןיא ןביולג ןטימ ךיוא תוכייש עסיוו
 זַא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא ךעלנייוועג ;לוג

 רעדָא לדיימ ַא ןיא ןייוַא טייג קובד רעד

 -נַאגַאב ןענעז ייז סָאװ רַאפרעד יורפ ַא

 רענעמ ןיא ךיוא רעבָא ;הריבע ןַא ןעג
 ;ןביולג ןקיזָאד טיול ,םיקובד ןײרַא ןעייג

 ןט16 ןופ) יילַאטיױו םייח יבר יחבש,, ןיא

 -יס ייר ַא טלייצרעד ןרעוו (טרעדנוהרָאי
 זַא ,זיא ןביולג רעד .םיקובד ןופ םירופ
 ןוא תומש'הלבק ןופ חכ ןטימ קידצ ַא
 ,קובד ןפיוא ןייז רזוג ןָאק ןזָאלב רפוש
 ןָאק קובד רעד ןוא ,סױרַא לָאז רע זַא

 יז זַא ,'ןוקית,, ריא המשנ רעד ןבעג ךיוא
 ןעשזדנָאלבמורַא רעמ ןפרַאד טשינ לָאז
 רעלעטשטפירש רעד -- .טלעוו רעד ףיוא

 עזעירעטסימ יד ןבירשעגנָא טָאה יקסנא
 "וצ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ייקובד,, עמארד
 -קובד ןופ ןטנעמעלע עלַא ןעמונעגפיונ
 ,"לוגלג,, טרָאװכוז עז -- .ןביולג

 ,האיבנ ַא ,יורפ ַא ןופ ןעמָאנ הרובד
 רפס ןיא .םיטפוש יד ןופ טייצ רעד ןיא
 טָאה יז זַא ,טלייצרעד טרעװו םיטפוש
 רע זַא ,סעוניבא ןב קרב ףיוא טקריװעג
 םעד ןגעק חמחלט ןיא ןטערטסױרַא לָאז

 664 םימיה ירבד---הרובד

 ךלמ םעד ןיבי ,ןדיי יד ןופ רעקירדַאב
 -סיס רעריפ-רעטילימ ןייז ןוא ןענכ ןופ

 "ואוועג המחלמ יד ןבָאה ןדיי יד ןוא ,אר
 א ןעגנוזעג הרובד טָאה גיז ןכָאנ ;ןענ

 טנַאקַאב זיא סָאװ ,דיל-קנאד ןשידלעה
 רופיס רעד :הרובד תריש ןעמָאנ ןטימ
 ןעניפעג דיל סָאד ךיוא ןוא םעד ןגעוו

 יד .ה ןוא 'ד םיטפוש רפס ןיא ךיז

 עטנרעלעג יד ךרוד טרעוו הרובד תריש

 רענייא סלַא טכַארטַאב רעשרָאפ-ךיינת

 -ערבעה רעד ןיא קרעו עטסטלע יד ןופ
 ."קרב., טרָאװכוז עז --- .ךַארּפש רעשיא

 ןיא גַאלרַאפ-רעכיב רעשיאערבעה ריבד
 קילאיב ךרוד טעדנירגעג ,לארשי-ץרא

 עקיטכיו ןבעגעגסורַא ,יקצינוואר ןוא

 יװ ,ןלוש עשיאערבעה רַאפ רעכיב-ןרעל
 "-עטעלעב ןופ רעכיב רעשיאערבעה ךיוא

 ,טלַאהניא ןכעלטפַאשנסיװ ןוא ןשיטסיר

 ןוא הלבק רעד ןיא ;(גנוטפעהַאב) תוקבד
 סָאד טנכייצַאב טימרעד טרעו תודיסה
 -שחמ עדמערפ עלַא ךיז ןופ ןביירטרַאפ

 ךיז ןוא ,ןענרעל ןוא ןענעװַאד םייב תוב
 ךיז טציטש סע :טָאג ןיא ןייז קבדתמ

 ובו, ג"י םירבד שמוח ןיא קוסּפ ןפיוא
 ןיא ןטפעהַאב ךיז טלָאז ריא) ,י"ןוקבדת
 טשטייט (ד"י הטוס) ארמג יד ;(טָאג
 עטוג יד ןָאטכָאנ לָאז ןעמ זַא ,קוסּפ בעד
 התא ףא ,םוחר אוה המ,, ,טָאג ןופ תודמ

 ,תונמחר טָאה רע יװ טקנופ ''םוהר
 רהז ןיא ;(תונמחר ןבָאה ךיוא וטסלָאז

 ןופ קנאדעג רעד טרעוו (ד''מק תודלות)
 תודיסח ןוא הלבק ןופ ןיז ןיא תוקבד
 ,ךעלטייד טכארבעגסיורַא

 יד ןופ רעטרעו יד) םימיה ירבד
 ,ך"נת ןיא רפס ןטצעל ןופ ןעמָאנ ,(געט
 -ָארכ ַא ןיא רוציקב טלָאהטנַא רעכלעוו
 יד ןופ גנונעכייצרַאפ יד םרָאפ רשיגָאלָאנ
 "עג רעשידיי רעטלַא רעד ןיא ןשינעעשעג
 "עזעגנָא ןופ גנומטשּפָא-סוחי ןוא עטכיש
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 ןושארה םדא ןופ תוחּפשמ עשידיי ענע
 תיב ןט2 ןופ בױהנָא ןופ טייצ רעד זיב
 2 ןופ טײטשַאב רפס סָאד :שדקמה
 לייט רעטשרע רעד ;''ב,, ןוא יא, לייט

 "יווצ רעד ןוא ךעלטיּפַאק 29 טלַאהנַא

 טרעוו ןײמעגלַא ןיא .ךעלטיּפַאק 26 רעט

 ןזיוועגנָא רפס ןופ לייט ןטסערג ןיא
 עדנעמַאטשּפָא יד ןֹופ תובישח רעד ףיוא

 תיב תוּכלמ רעד ןוא ךלמה דוד ןופ תורוד

 רפס ןיא ןעמ טקרעמַאב רעבירעד ;דוד

 רעד ;לארשי יכלמ יד ןגעוו קינייװ רעייז

 -רַאפ עשיגָאלָאנָארכ יד ןופ לייט רעטסערג

 ןופ ןעמונעג ןענעז רפס ןיא ןעגנונעכייצ
 ,עשוהי) םינושארה םיאיבנ יד ןוא שמוח
 "עז סע רעבִא ,(םיכלמ ,לאומש ,םיטפוש

 -שז סָאװ ,ןכַאז ךס ַא ןבעגעגוצ ךיוא ןענ

 "ַאב ןַארַאפ טשינ םירפס ענעי ןיא ןענ
 יד ןופ גנונעכייצרַאפ רעד ןיא סרעדנוז

 -9ָי ןופ תוחּפשמ עשידיי עטסנעעזעגנָא

 טנָאמרעד םימיה ירבד רעד ,טייצ רענ
 ןענעז סָאװ ,םירפס עקילָאמַא ןופ ןעמענ
 ,איבנה ןתנ ןופ יװ ,ןעגנַאגעג-ןריולרַאפ

 ,איבנה ודע ,הווחה ודעי ,ינולישה היחא
 סע ,םיכלמה רפס שרדמ ,איבנה היעמש

 לייט ןשיוװצ תוריתס ןַארַאפ ךיוא ןענעז

 ערעדנַא ןוא םימיה ירבד ןיא רעטרע
 ןיא סע רעוו ,םעד ןגעוו --- .םירפס-ךיינת
 טרעוו םימיה ירבד ןופ רבחמ רעד ןעוועג

 ,(דייי ארתב אבב) ארמג רעד ןיא טגָאזעג

 דע, רפס םעד ןבירשעג טָאה אדזע זַא
 ןופ טיצ רעד זיב טסייה סָאד) ול
 ,הימחנ םיא טָאה טקידנערעד ןוא ,(ארזע

 -ַארפ יד ןדישטנַא טשינ ךיוא זיא סע --
 רעד טייטש גנַאהנעמאזוצ ןכלעוו ןיא עג
 -ינָאלָאנָארכ ייווצ יד טימ םימיה ירבד
 יפלמל םימיה ירבד; ןעגנונעכייצרַאפ עש
 "הדוהי יכלמל םימיה ירבד,, ןוא יילאושי
 -למ רפס ןיא טנָאמרעד טפָא ןרעוו סָאװ
 23 יד ןענעז ןעגנוניימ לייט טיול ;םיכ
 הימחנ ןוא ארזע ,''םימיה ירבד,, םיופס
 הימחנ ןּוא ארזע םירפס יד ןוא ,רפס ןייא
 ,"םימיה ירבד,, ןופ ךשמח רעד ןענעז

 006 םירבד

 ןטפניפ ןופ ןעמָאנ ,(דיירר םירֿבד
 -עּפָאריײא יד ןיא ;הרות רעד ןיא שמוח

 -ירג רעד ןעמונעגנָא זיא ןכַארּפש עשיא
 "יליטס רעשינייטאל ןיא) ןעמָאנ רעשיכ
 -עזרעביא-אטניגַאוטּפעס רעד ןופ (גנוריז

 -אנארעטייד, (םיעבשה םוגרת) גנוצ
 "ליוצ יד, שטייט רעד זיא סָאװ ,י"םוימ

 גנוצעורעביא יד זיא סָאד ;?'ערעל עט
 טימ ,"הרותה הנשמ,/ רעטרעוװ יד ןופ
 ןפורעגנָא טרעוו םירבד רפס רעד ןכלעוו

 הנשמ תא ול בתכו) ז"י םירבד ןיא
 אתיירב רעד ןיא ךיוא ;(?תאזח הרותח

 רעד ןפורעגנָא טרעוו (אייל הליגמ ארמג)
 ןעמָאנ רעד ;'הרות הנשמ,, םירבד רפס

 קוסּפ ןטשרע םעד ןופ ךיז טמענ ייםירבד.
 "עז םירבד רפס ןיא -- .!!םירבדה הלאו,

 ןיא טלייטעצ ךעלטיּפַאק 24 ןַארַאפ ןענ
 ,האר ,בקע ,ןנחתאו ,םירכד :תורדס 1
 ,וניזאה ,ךליו ,םיבצנ ,אוּבת ,אצת ,םיטפש
 רפס ןופ טלַאהניא רעד .הכרבה אז

 ונבר השמ סָאװ רעטרעוו יד ןענעז םירבד

 ןענעז יײז ןעװ ,ןדיי יד וצ טגַאועג טָאה

 ןייגוצנירַא ןיוש ןדוי םייב ןענַאטשעג

 טָאה ונבר השמ ןוא ,לארשי-ץרא ןייק

 טשינ יז טימ טעװ רע זַא ,טסואוועג
 רבע ןיא ןברַאטש טעװ רע רָאנ ,ןייגטימ
 ןוא ןדיי יד וצ טדער ונבר השמ ,ןדריה

 -ןואימַאב ענייז עלַא ןגעוו ייז טלייצרעד
 ןגָארטעגרעביא ץלַא טָאה רע סָאװ ,ןעג

 הָא ייז טגָאז רע ןוא ,ןגעווטרעייז רַאפ
 יד ןסיה ןוא טָאג ןעניד ןלָאז ייז זַא
 ןופ הריש יד ןַארַאפ זיא רעכַאנ .תווצמ

 השמ סָאוװי ,תוכרב יד ךיוא ןוא וניזאה
 םוצ .םיטבש יד ןופ ןדעי טשטנעבעג טָאה
 "פיורַא זיא השמ זַא טלייצרעד טרעװ ףוס
 ןיא רע ןוא ובנ גרַאב םעד ףיוא ןעגנַאגעג
 טשינ טָאה רענייק ןוא ןברָאטשעג טרָאד
 ןיא .ןעוועג זיא הרובק ןייז ואוו טסואוועג
 ךס ַא טרוחעגרעביא ןועו םירבד רפס
 -שמוח עקידרעירפ יד ןופ תווצמ יד ןופ
 "נֵא ןוא תורבדה תרשע יד יװ ,םירפס
 עיינ ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע ןוא ,ערעד
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 םירבד רפס ןגעוו -- .תווצמ ענעבעגעגוצ
 -יימ עדנכערּפשרעדיװ ליפ ןַארַאפ ןענעז

 ,רעשרָאפ-ךיינת עטנרעלעג יד ןופ ןעגנזנ

 טרָאװכוז םייב םעד ןגעוו ןבעג ןלעוו רימ
 ."שמוח.;

 ,"שרדמ,, טרָאװכוז עז הבר םירבד

 / סָאװ ,םיתשלּפ יד ייב טָאנּפָא ןַא ןונד
 בלַאה ןופ ןעזסיוא םעד טַאהעג סטָאה

 טנָאמרעד טרעוו ;שיפ בלַאה ןוא שטנעמ

 י"ה לטיּפַאק 'א לאומש רפס ןיא

 ןיא סעינָאלַאק ייווצ ןופ ןעמָאנ הינגד
 "'א הינגד, ,תרנכ םי ןבעל ,לארשייץרא
 ןענעז סעינָאלָאק יד ;' 'ב הינגד,, ןוא
 יז ;('תוצובק, טרָאװכוז עז) תוצובק

 ערעדנַא רַאפ ןרעטסומ ןעוועג ןענעז
 ,סעינָאלָאק-תוצובק

 קיטַאמארג רעשיאערבעה רעד ןיא ׁשנד
 בַאטשכוב ַא ןיא עלעטניּפ סָאד טרעוו

 רעכעלנייוועג ַא ןַארַאפ {!שגד ,, ןפורעגנָא
 -כוב יד ןיא עלעטניּפ ַא לשמל יוװ ,שגד
 טרעדנע עכלעוו ,ת ,ּפ ,כ ,ד ,ג ,ב ןבַאטש

 'ב ַא ןופ) בַאטשכוב ןופ גנַאלק םעד
 "יקזח שגד;, ַא ןַארַאפ ןוא :''ב, ַא טרעוו

 ןבַאטשכוב עלַא ןיא עלעטניּפ ַא זיא סָאד

 ןוא (ר ,ע .ח .ה .א ןופ גנַאגסיױא ןטימ)
 -כוב רעד זַא טכַאמ שגד רעקיזָאד רעד
 סע יװ ,טלּפָאט ןזעלעג טרעװ בַאטש

 רעבלעז רעד לָאמ ייווצ ןעוועג טלָאװ
 שגד, ןופ םיללכ יד ןגעוו .בַאטשכוב

 -ןרעל-קודקד יד ןיא ןַארַאפ זיא 'יקזח

 טרָאװ ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו ;רעכיב
 ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז שגד
 .רעכיז טשינ זיא ענייא ןייק עכלעוו ןופ

 ןשידיי ןופ ןעמָאנ ףסוי סָאוװונ ןד
 -גוהרָאי ןט6 בױהנָא ןיא ןמית ןיא ךלמ
 -למ עסיורג טריפעג טָאה רעכלעוו ,טרעד

 -נעל עשיבַארַא עקימורַא יד טימ תומח
 -עג טָאה גינעק רעשיטנַאזיב רעד ;רעד

 8 ןוָאנבוד---הבר םירבד

 ןוא יימרַא עקרַאטש ַא םיא ןגעק טקיש
 -גלעוו טשינ ,ףסוי ךלמ רעד ;טגיזַאב םיא
 יד ןיא טייהרעקידעבעל ןלאפניירא קיד
 -ּפָארַא ךיז טָאה ,םיאנוש יד ןופ טנעה
 םי ןיא רעיומ-גנוטסעפ ןייז ןופ ןפרָאװעג
 .ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 ;ךלמה לואש ייב רש ַא ימודאה נאוד
 "תכ יד זַא ,העידי יד טכַארבעג טָאה רע
 ןוא ,ןדוד ןפלָאהעג טָאה בונ טָאטש-םינ

 ןעגנערבמוא ןסייהעג ןגאוד טָאה לואש
 .(בייכ 'א לאומש) בונ ןופ םינהכ יד

 -נייוועג ,ןעמָאנ-ןענָאזרעּפ רעשידיי בֹוד
 ןופ גנוצעזרעביא-בָאגוצ רעד טימ ךעל
 -םעלנעזרעפ עשידיי ייר ַא ןגעוו .!"רעב.;
 ,שטירזעמ ןופ דיגמ רעב 'ר יבר יװ ןטייק
 ."רעב., טרָאװכוז עז

 דנאלסור ןיא 1860 ןועמש ,ווָאנבוד
 ןיא 1942 ןשטייד יד ךרוד ןעמוקעגמוא --

 ןבירשעג טשרעוצ ;רעקירָאטסיה ,(עגיר
 -רַא ענייז טכעלטנפערַאפ ןוא שיסור ןיא

 -ַאב ןוא עטכישעג רעשידיי רעביא ןטעב

 תודיסח ןופ עטכישעג רעד רעביא סרעדנוז
 יקסור, ןלאנרושז עשיסור-שידיי יד ןיא

 "טנפערַאפ רעכַאנ ;'דָאכסָאװ,, ,יערוועי
 ,שיאערבעה ,שטייד ,שיסור ןיא טכעל
 -נולדנַאהּפָא ןוא רעכיב ערעסערג ,שידיי
 -כישעג רעשידיי ןופ ןגייווצ עלַא ןיא ןעג

 ףענעז קרעװו עטסדנטיידַאב ענייז ;עט
 "קלאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו,

 -רעביא רעכַאנ ,שטייד ןיא ןענישרעד)
 םע ימי ירבד, שיאערבעה ןיא טצעז
 "יסחה תודלות,, ,(רעדנעב 10 ןיא ""םלוע

 ךוב-ןרעל ,(שידיי ןיא טצעזרעביא) ייתוד
 ןופ עטכישעג :עטכישעג רעשידיי רַאפ
 ווָאנבוד ;דנַאלסור ןוא ןליױּפ ןיא ןדיי
 ווירב,, ענייז ןיא טעדנירגַאב ךיוא טָאה
 "םוטנדיי םעיינ ןוא ןטלַא םעד רעביא
 -ידייי-לַאנאיצַאנ רעד ןופ עיגָאלָאעדיא יד
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 טנעקרענַא סָאװ ,ײטרַאּפ-סקלָאפ רעש
 לארשי:ץרא טכארטַאב רעבָא תולג םעד
 עשידיי עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא סלָא

 ווָאנבוד דובכל ;ןרעטנעצ עלאנאיצַאנ
 -יצנע עשידיי ענײמעגלַא, יד טניישרעד

 | ,"ץידעּפָאלק

 ."בקעי ,ץנַארק, עז דינמ רענבוד

 רעד ןופ רעדנירג ,ךלמ רעשידיי רוד
 יכלמ,, עיטסַאניד רעכעלגינעק רעשידיי

 יד ןופ רבחמ רעלענאיצידארט ,''דוד תיב
 -ידַארט רעד טיול ;םילהת ןיא םירומזמ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג ךלמה דוד זיא עיצ

 רעד רַאפ 907) ד"נתת םיפלא 'ב רָאי
 "עג זיא ןוא (גנונעכערטייצ רעקיטציא
 רָאי ןיא רָאי 70 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטש
 -ציא רעד רַאפ 837) דייכקתת םיפלא 'ב
 -גסיוו לייט טיול ;(גנונעכערטייצ רעקיט

 ןעגנושרָאֿפ עשיגָאלָאנארכ עכעלטפַאש
 ןופ רבחמ ,םימודאה ןמ הירזע יבר ןופ)
 טייצ יד זיא (ערעדנַא ןוא ,!!םיניע רואמ,

 150 ךרעל טימ רעירפ ךָאנ ךלמה דוד ןופ
 ןבעל ןגעוו םירופס ענעדישרַאפ יד ;רָאי
 ךלמ ןרָאװעג זיא רע יוזא יוװ ןוא דוד ןופ
 -עּפש ןייז ןופ ןעגנוריסַאּפ יד ךיוא ןוא
 ,ךיינת ןיא ןבעגעגרעביא ןרעוו ןבעל ןרעט

 זיב יט לטיּפַאק ןופ 'א לאומש רפס ןיא
 יד ךיוא ןוא 'ב לאומש רפס ףוס םוצ

 ,'א םיבלמ רפס ןופ ךעלטיּפַאק 2 עטשרע
 "א םימיה ירבד ןופ ןלייט ןיא ךיוא יו

 -- .תור רפס ןיא סוהיה רדס ןייז ןוא
 ןעוועג דוד זיא םירוּפיס עקיזָאד יד טיול

 טריװדנַאל ַא ,ישי ןופ ןוז רעטסגניי רעד
 "עי ןיא .הדוהי טבש ןיא םחל תיב ןופ

 עלַא רעביא גינעק ןעוועג זיא טייצ רענ
 רעשידיי רעטשרע רעד םיטבש עשידיי
 ןעװעג רבוע טָאה רעכלעוו ,לואש ךלמ
 ,איבנה לאומש ןופ ןגָאזנָא עסיוועג ףיוא
 םייהעג ןיא רעבירעד טָאה לאומש ןוא
 רעבָא טָאה דוד .ךלמ סלַא ןדוד טבלַאזעג
 טָאה רָאנ ,דלאב טצונעגסיוא טשינ סָאד

 00 דוד--דיגמ רענבוד

 -ענוצרעביא טייחנגעלעג

 "רעד רעטייוו טרעוו סע .הכולמ יד ןעמ
 רעייז ןוא םיתשלּפ יד ןעוװ זַא ,טלייצ
 "עג ןבָאה יתשלּפה תילג רוביג רעסיורג

 טזָאלעג טָאה לואש ןוא ןדיי יד טקיניײּפ
 ןתילג ןטיוט טעװ סע רעװ זַא ,ןפורסיוא

 ַא רַאפ רעטכָאט סלואש ןעמוקאב טעוו

 זיא ןוא ןתילג טעגרהעג דוד טָאה ,בייוו
 "עג טָאה רע ןוא םעדייא סלואש ןרָאװעג

 לואש .לדיפ ַא ףיוא לואש רַאפ טליּפש
 "ַאב וצ ןביױהעגנָא טייצ רעד טימ טָאה

 ןעמענוצרעביא טבערטש דוד זַא ,ןקרעמ

 וצ ןדוד ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,הכולמ יד

 זיא דוד ,ןטיוט םיא קידנלעוו ,ןגלָאפרַאפ

 סָאװ ,דנאל ןופ תוירבדמ יד ןיא ןּפָאלטנַא

 טרָאד :הדוהי טבש םוצ טרעהעג טָאה

 ערעדנַא ןבילקעגפיונוצ םיא וצ ךיז ןבָאה

 "עז סָאװ ,םירוביג ,ןשטנעמ ענעפָאלטנַא

 לכ,) ןבעל ןפיוא טרעטיברַאפ ןעוועג ןענ

 "יא ןרָאװעג זיא דוד ןוא ('"שפנ רמ שיא
 םהילע יהיו) רעטסטלע רעד ייז רעב

 טָאה לואש .ג"כ 'א לאומש ,יירשל
 ןוא ,ןגָאיכָאנ טרָאד ךיוא םיא טוואורּפעג
 "רעד .םיתשלּפ יד וצ ןפָאלטנַא זיא דוד

 ןשיוװצ המחלמ יד ןעמוקעגרָאפ זיא לייוו
 ענייז ןוא לואש ;ןדיי יד ןוא םיתשלּפ יד
 -למ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןיז 3

 ךלמ ןרָאװעג דוד זיא טלָאמעד .המח

 ןורבח טימ הדוהי טבש רעביא זיולב
 ךָאנרעד טשרע .טָאטש-ץנעדיזער סלַא

 שיא ןוז ןייז ,רעגלָאפכָאנ סלואש ןעוו
 דוד זיא ,ןרָאװעג טרעדרָאמרעד זיא ,תשוב
 .לארשייץרא ץנַאג רעביא ךלמ ןרָאװעג
 "כש יד טימ תומחלמ טריפעג טָאה דוד
 ןלַאפַאב ןגעלפ עכלעוו ,רעקלעפ עקידתונ
 ,םודא ,באומ ,ןומע ,םיתשלּפ יד טימ ,ןדיי
 ןייז ןיא .טגיזאב ייז טָאה רע ןוא םרא
 "מַא ןעוועג הכולמ עשידיי יד זיא טייצ
 "ץרא ןוא ,עטכישעג רעד ןיא ןטסקרַאטש
 טרעטיירבעגסיוא  ןרָאװעג זיא לארשי
 זיא) רעדנעל-תונכש ךס ַא קידנעמעניײרַא
 יד ןעמ טָאה ןלאוק עקידרעטעּפש יד

 יד טראוועגּפָא



 ךוד 1

 -טד יד ,דוד שוביכ,, ןפורעג רעדנעל

 -אפ ןיא רעבָא .(דוד ןופ ןעגנורעבָאר
 -ןײּפ ליפ טַאהעג דוד טָאה ןבעל-עילימ
 ןייז ןופ השעמ יד .ןעגנובעלרעביא עכעל

 טקידלאווגרַאפ טָאה רעכלעוו ,ןונמא ןוז
 גנודרָאמרעד יד ןוא ,רמת רעטסעווש ןייז

 ,םולשבא רעדורב ןייז ךרוד ןונמא ןופ

 ןייז ןגעק םולשבא ןופ דנַאטשפיוא רעד

 סמולשבא ןוא ,דוד רעטָאפ םענעגייא

 עשיגארט עכעלנעזרעּפ יד ןענעז ,טיוט

 רפס סָאד יוװ ,ןבעל סדוד ןיא ןעגנוריסַאּפ
 לאומש רפס סָאד ,ייז טלייצרעד לאומש
 -עמ עטוג יד רָאנ טשינ ךיוא טלייצרעד
 עטכעלש ענייז ךיוא רָאנ דוד ןופ םיש

 -מוא טָאה רע יו עטכישעג יד ;םישעמ
 ענעבילברַאפ עכעלטע סלואש טכארבעג
 ןעמונעגוצ טָאה רע יו השעמ יד ,רעדניק

 ,יתחה הירוא ,ןַאמ-רעטילימ ַא סנייז ייב

 ױזַא טָאה רע ןוא ,עבש תב בייוו ןייז

 ןעמוקמוא לָאז הירוא זַא ,טנדרָאעגנייא
 לאומש רפס סָאד .המחלמ רעד ןיא

 הבישת טָאה דוד זַא רעטנא טביירטש

 ןוא גנוריפיוא ןקיזָאד ןייז ףיוא ןָאטעג
 וניא אטח דוד רמואה לכ, טגָאז ארמג יד

 ןופ געט עטצעל יד ןגעוו .''העוט אלא
 טָאה רע יװ טלייצרעד טרעוו ךלמה דוד
 םילשורי ייב ןויצ גרַאב םעד ןעמונעגנייא
 סָאד ןעיוב טרָאד טלָאװעג טָאה רע ןוא
 ,טגָאזעג םיא טָאה טָאג רָאנ ,שדקמה תיב
 ןוא תומחלמ טריפעג טָאה רע לייוו זַא
 סָאד ןעיוב טשינ רע ןָאק טולב ןסָאגרַאפ

 טָאה רע יו ךעלדנע ןוא ;שדקמה תיב
 סלַא המלש ןוז ןייז טמיטשַאב טיוט ןרַאפ
 ןעוװעג זיא והינודא ןוז ןייז םגה ,ךלמ
 -עג טוט ןרַאפ טָאה רע יו ןוא ,רעטלע
 -נָא םיא טָאה רע ןוא ,ןהמלש טשטנעב
 ,טנייפ ענייז עכעלטע ןטיוט וצ טגָאזעג

 סָאד טלייצרעד ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו
 ,"דוד ריעב רבקיו, ,'ב 'א םיכלמ רפס
 ןייז ןיא ןעװעג רבוק םיא ןעמ טָאה
 ןויצ גרַאב ןפיוא טסייה סָאד ,טָאטש
 רע זיא עיצידארט עקידרעטעּפש ַא טול
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 -- .תועובש גָאט ןט2 ןיא ןברָאטשעג
 ךלמ סלַא טייקיטעט סדוד ןגעוו ץוחא
 "ארט רעד ךרוד ןבעגעגרעביא ךיוא טרעוו

 "זמ יד ןעוועג רבחמ טָאה דוד זַא ,עיציד

 זיא סע ןכלעוו ףיוא ,םילהת ןופ םירומ

 רעבירעד זיא דוד .,ןעמָאנ סדוד ןַארַאפ

 "לארשי תורימז םיענ;, ןרָאװעג ןפורעג

 טרָאװכוז םייב רימ ןבעג םילהת ןגעוו)

 ןענעז דוד ןעמָאנ ןטימ --- .(''םילהת,

 טייצ רעד ןיא ןיוש ןרָאװעג ןדנוברַאפ

 -יילסיוא רעד ןופ ןעגנונעפָאה ך"ינת ןופ

 רעשיחישמ ַא ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוז

 ,ןביולג רעפיט ַא ןעוועג זיא סע .טפנוקוצ

 רע רָאנ ןברָאטשעג טשינ זיא דוד זַא
 קורדסיוא רעקידרעטעּפש רעד) טבעל

 רע ןוא ('םייקו יח לארשי ךלמ דוד ,

 -יירַאפ םעד רעביא ךלמ רעד ןייז טעוו

 איבנה לאקזחי ןעוו .קלָאפ ןשידיי ןטקינ
 רעד ןופ האובנ יד טגָאז (זייל לטיּפאק)
 -סיוא ןלעװ ןדיי יוו הלואג רעקיטפנוקוצ

 יד וצ רע טיג ,לבב תולג ןופ ןרעוו טזיילעג

 ןוא) "םהילע ךלמ דוד ידבעו, רעטרעוו

 רעביא ךלמ ןייז טעװ דוד טכענק ןיימ
 ,דוד-תיב-תוכלמ יד זַא ,עיידיא יד .,(ייז
 ,ךלמה דוד ןופ תורוד עדנעמַאטשּפָא יד

 רימ ןעניפעג ,ןדיי יד רעביא ןגינעק ןלעוו
 ןיא יװ ,ך"נת ןיא רעטרע ייר ַא ןיא

 בשוי שיא דודל תרכי אל, ,זיל והימרי

 "רַאפ טשינ טעװ סע) 'ילארשי אסכ לע

 טעװ סָאװ ןַאמ ַא דוד ןופ ןרעוו ןטינש

 ןיא ןוא ,(ןדיי יד ןופ ןָארט ןפיוא ןציז

 א"י היעשי ןופ לטיּפַאק ןשיחישמ םעד

 -עפָאה-הלואג יד ןדנובראפ ךיוא טרעוו

 ןוא) "ישי עזגמ רטוח אציו טימ גנונ
 םעד ןופ גנוצארּפש ַא ןײגסיױרַא טרעוו סע
 סדוד טסייה סָאד ,ישי ןופ גנומַאטשּפָא

 -עג סָאד טרעװ 'ג עשוה ןיא .(רעטָאּפ
 לארשי ינב ובישי רחא) רעכעלטייד טגָאז
 ,"'םכלמ דוד תאו םהיהלא 'ה תא ושקבו

 ןוא ןדיי יד ןעמוקירוצ ןלעו ךָאנרעד ןוא
 ;(דוד ךלמ רעייז ןוא טָאג רעייז ןכוז
 "יקהו) ג"כ הימרי ןיא ךיוא עבלעז סָאד
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 ןיא ,רעטעּפש ,('קידצ חמצ דודל יתומ

 ןעוועג ןיוש זיא ינש תיב ןופ טייצ רעד

 רעד טצנַאלפעגנייא ףיט רָאג ןדיי ייב

 סדוד ןופ ןייז טעו חישמ זַא ,ןביולג

 חישמ טסייה ארמג רעד ןיא ;גנומַאטשּפָא

 ,ז"צ ןירדהנס) ''דוד ןב,, םתס לָאמלייט

 ןיא .(רעטרע ערעדנַא ןוא ייאב דוד ןב;
 ןעניפעג רעטרע ערעדנַא ןוא ביינ הכוס

 ןופ .ידוד ןב חישמ,, קורדסיוא םעד רימ
 -וצנָא זיא תודגא עקידרעטעּפש רָאג יד

 רעד וליפא ןעוװעג זיא סע זַא ,ןעמענ
 זַא ,חישמ זיא ןיילַא ךלמה דוד זַא ,ןביולג
 -עג רע רָאנ ,ןברָאטשעג טשינ זיא דוד

 ךעלנייועג ןוא ,הרעמ ַא ןיא ךיז טניפ
 רעטלַא ןַא סלַא טלעטשעגרָאפ רע טרעוו

 ןיורק ַא ןוא דרָאב רעגנַאל ַא טימ ןַאמ

 טנַאה רעד ןיא םילהת ַא ןוא ּפָאק ןפיוא

 ןופ טייצ יד ןעמוק טעוװ סע ןעוו ןוא --
 -סיוא ןוא ןעמוקסיורַא רע טעוו הלואג רעד

 לרפס ןיא סעדנעגעל יד) ןדיי יד ןזייל

 ענעמונעגפיונוצ יד ,'םילשורי יחבש,
 רפס,, סלאקזחי ןב יכדרמ ןיא םירוּפיס

 -מה דוד טימ .(ערעדנַא ןוא ייתוישעמה
 ןדנוברַאפ רעטעּפש ךיוא זיא ןעמָאנ סכל
 -תבש ןופ הכלמ הולמ הדועס יד ןרָאװעג

 -ומזמ יד ךיוא טגָאז ןעמ ןעוו ,סטכַאנוצ
 ןיא ."דוד ןב חישמה ךלמ,, ןגעוו םיר
 -יס טלייצרעד ןרעוו סעדנעגעל-סקלָאפ יד

 דוד ןוא הכלמ הולמ רעד ןגעוו םירוּפ
 ןוא םיקידצ ענעדישרַאפ יו ןוא ,ךלמה
 "מה דוד ןפָארטעג ןבָאה ןדיי עמורפ םתס
 -חתה ןדע ןג ןיא רעדָא הרעמ רעד ןיא ךל

 הולמ ןסעגעג ןעמאזוצ םיא טימ ןוא ןות

 םילשורי ןיא ןזיוועג טרעוו סע -- .הכלמ
 תיב יכלמ ירבק, יד ןויצ גראב ןפיוא
 תועובש ךָאנ גָאט ןדעי ןיהואוו ,''דוד
 יד ןגעו ךיוא .םילהת ןגָאז ןדיי ןעמוק
 -יא ןרעװ דוד תיב יכלמ ירבק עקיזָאד
 סָאװ ,סעדנעגעל-סקלָאפ ליפ ןבעגרעב
 -גא/ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז
 -עז טייצ עגנַאל ַא -- ,לארשי-ץרא תוד
 סָאװ ,סעילימַאפ ןדיי ייב ןעוװעג ןענ
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 ייז זַא ,עיצידַארט רעייז ןיא טָאהעג ןבָאה

 רעד ןיא ;ךלמה דוד ןופ ּפָא ןעמַאטש
 תיב ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ טייצ
 לבב ןיא םינואג יד ןופ ףוס םוצ זיב ינש
 ךיז לבב ןיא סהלוגה שאר יד ןבָאה

 עבלעז סָאד ;ךלמה דוד וצ ןעוועג סחייתמ
 ןופ םיאישנ יד לארשייץרא ןיא ןבָאה
 ןעוועג סחייתמ ךיז עילימַאפ סנקזה ללה
 טייצ רעקיטנייה זיב ,דוד תיב תוכלמ וצ

 ןבָאה עכלעוו ,סעילימַאפ ןַארַאפ ןענעז

 ןופ תומישר סוחיה רדס עלענאיצידַארט

 "עגפיונונצ ןענעז ייז .,דוד תיב תוכלמ

 תלודג, סעצישפיל ןיא ןרָאװעג טלמַאז
 ןגמ;, עז "דוד ןגמ,/ ןגעוו -- .""לואש

 "דוד

 -לאפ ןוא דלעה רעשידיי יאורלא דוד
 סע ;טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא חישמ רעש
 "עג טָאה רע יװ רעכיז יונעג טשינ זיא

 םחנמ רע טסייה ןלאווק לייט ןיא ;ןסייה
 ןריובעג זיא רע .יחורלא ןבא ןמילוס ןב

 רעד ןיא 1125 רָאי םעד ךרעל ןרָאװעג
 רע ןוא ,ןַאטסידרוק ןיא אידאמַא טָאטש
 ןיא ילע הבישי שאר םייב טנרעלעג טָאה

 ךיוא קיטייצכילג טָאה רע דאדגאב

 -יל ןוא ךארּפש עשינַארַא יד טרידוטש

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןוא רוטַארעט

 -קעס עזעיגילער עשיבַארַא עמייהעג יד

 יד ןעװעג ןענעז טייצ רענעי ןיא .סעט

 יד ןופ ,עּפָאריײא ןיא ןעגנוגעווַאב עסיורג

 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ,ןשטנעמ-ןסַאמ

 ,ןטסירק ,(בלצה יעסונ) רערָאפ-ץיירק

 לארשי:ץרא ןייק טרישַאמ ןבָאה עכלעוו

 דוד .רענאדעמכַאמ יד ןגעק ןפמעק וצ

 "מורַא ךיז ןָא טנגוי רעד ןופ טָאה יאורלא

 סעיזאטנַאפ עשידלעה טימ ןגארטעג
 ןדיי עלַא ןופ דנַאטשפיוא ןַא ןביוהוצפיוא
 רע .הכולמ עשידיי ַא ןפַאש וצ ןוא
 ,םירבח ענייז רַאפ טױרטרַאפ סָאד טָאה
 גנוקיטומרעד ייז ןופ קידנעמוקַאב ןוא
 4160 לייט טיול) 1162 רָאי ןיא רע זיא
 ןיא ןדיי יד רַאפ ךעלטנפע ןענישרעד
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 ןוא לוסָאמ ןוא ןאשזדייבראזַא ,דַאדגַאב
 ךיז רע .דנַאטשפיוא םוצ טקעװעג ייז
 "וצ טָאה רע ;חישמ סלַא טרעלקרעד ןּפָא
 יײז טימ ןוא ןדיי עּפורג ַא טלמאזעגפיונ

 רעד .אידאמא גנוטסעפ יד טריקַאטַא
 "עג טָאה דאדגאב ןופ ףילַאק רעשיבַארַא
 -לַא דוד ןוא ,ײמרַא ןַא ןגעק טקיש

 ןלַאפעג ןענעז ןשטנעמ ענייז טימ יאור

 ןייא זיא סָאד -- ,דלעפטכַאלש ןפיוא
 דנַאטשפױא ןטגאוועג םעד ןגעוו חסונ

 "ןימינב תועסמ,, ןיא .,יאורלא דוד ןופ

 רעכלעוו ,אלעדוט ןופ ןימינב יבר ןופ
 טָאה ןוא טייצ רענעי ןיא טבעלעג טָאה

 עיסרעּפ טנוזַאב ךיוא סעזייר ענייז ףיוא

 (1173 רָאי םעד ךרעל) טלייצרעד לבב ןוא
 -לא דוד 'ר טָאה קירוצ רָאי 10 טימ זַא

 דנַאטשפיוא ןַא ןכַאמ טוואורּפעג יאור
 יד קידנעמענפיונוצ ןוא סרּפ ךלמ ןגעק

 טָאה טָאג זַא ,טגָאזעג ייז רע טָאה ןדיי

 "וןצנייא ןוא ןזיילוצסיוא ייז טקישעג םיא

 ןיא ןבָאה ןדיי לייט .םילשורי ןעמענ
 ,חישמ ןפורעג םיא ןוא טביולגעג םיא
 -לעוו ,ךלמ ןראפ טכַארבעג םיא טָאה ןעמ

 רעד זיא רע וצ טגערפעג םיא טָאה רעכ

 ארומ ןָא םיא טָאה דוד .''ןדיי ןופ ךלמ,

 םיא טָאה ךלמ רעד .ָאי זַא ,טרעפטנעעג

 -אב טָאה דוד רעבָא ,ןריטסערַא ןסייהעג

 "עג ,הסיפת ןופ סױרַא ןוא ,םיתפומ ןזיוו

 טָאה רע) 'יהארנ וניאו האור, ַא ןעוו

 טשינ ןעמ טָאה םיא רָאנ ןעזעג ערעדנַא
 ןייז ףיוא ךייט ַא ןעמיוושעגכרוד ,(ןעזעג

 יד זַא טגנַאלרַאפ טָאה ךלמ רעד .,לטנַאמ
 דוד ןעװ ,ןטיוט םיא ןלָאז ןיילַא ןדיי
 -עג רעווש ןייז םיא טָאה ןפָאלשעג זיא
 עקילָאמַא ערעדנַא ייר ַא ןיא -- ,טיוט
 -והי טבש, ,"הלבקה תלשלש,,) םירפס
 סעדנעגעל ערעדנַא רימ ןעניפעג (''הד
 דוד ןגעוו טײרּפשרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ
 טיוט ןשיגארט ןייז ךָאנ ךיוא --- .יאורלא
 -לעוו ,רעגגעהנָא טַאהעג יאורלא דוד טָאה
 רֶע ןוא טבעל רע זַא ,טביולגעג ןבָאה עכ
 -ַאב רעדיוו ךיז טעװ רע ןוא חישמ זיא

 6 לאומש ןב דוד---ארמז ןב דוד

 "חנמ, יד ןפורעג ייז טָאה ןעמ .,ןזייוו
 + דוד סָאװ םחנמ,, ןעמָאנ ןטיול) ייןדימ

 ,ךעלניישראוו ,ןגָארטעג ןבָאה ךיוא לָאז
 לָאז עיצידַארט רעטלַא ןַא טיול לייוו
 "רעד ךיז ןבָאה סע ,(''םחנמ,, ןסייה חישמ
 יד ,""םיאורלא דוד, עשלַאפ ןזיװַאב ךָאנ
 טשרע ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא עטקעס

 -- .טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ טימ רעד ןיא

 רַאפ עמעט סלַא טנידעג טָאה יארלא דוד
 ןופ ערעדנַא ןשיװצ ,ןענַאמָאר ייר ַא

 ,דליפסנָאקיב

 "ארמז יבא, עז ארמז ןב דוד

 ,זייט) ל"נס יולה לאומש ןב דוד
 "עג --- רימדָאל ןיא 1590 ךרעל ןריובעג)
 -מעל ןיא 1667 ז"כת טבש יו ןברָאטש
 ןט17 ןיא קסוּפ ןוא בר רעטמירַאב ,(גרעב
 יבר ןופ םעדייא ןעוועג :טרעדנוהרָאי

 סרעוװוש ןייז ךָאנ ;(ח"ב) סיקריס לאוי
 ףיוא ןרָאװעג רע זיא 1641 רָאי ןיא טיוט
 תרזג ןיא .הארטסוא ןיא בר טרָא ןייז
 ןפיױלטנַא טזומעג רע טָאה (1648) ח"ת

 ןיא .דנאלשטייד ןיא טזיירעג טָאה ןוא
 "מעל ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1652 רָאי
 ןייז ;הבישי ַא טימ טריפעגנָא ןוא גרעב
 ןופ ,''בהז ירוט;/ רעד זיא רפס טמירַאב
 יז "ט; רעד ןעמָאנ ןייז טמַאטש ןענאד
 ןיא סָאד ;('בהז ירוט, תובית ישאר)
 םוצ תוכלהיבָאגוצ ךיוא ןוא שוריּפ ַא
 ןופ רָאי ןטצעל םעד ןיא --- .ךורע ןחלש !

 -עװַאב יד ןענַאטשנַא זיא ןבעל סזיט
 ןופ ,יבצ יתבש הישמ ןשלַאפ ןופ גנוג

 ןטלאהעג ביױהנָא ןיא ןבָאה סע ןכלעוו
 רענעי ןיא םינבר עסיורג ךס ַא ךיוא
 וצ טקישעג טָאה ז"ט רעד ךיוא ;טייצ
 ןייז ןוא היעשי יבר ןוז ןייז יבצ יתבש

 ןרעו וצ ריואוועג בייל יבר ןוז-ףיטש
 ןגעו םיטרּפ --- .גנוגעוַאב רעד ןגעוו
 "מער ןיא ןַארַאפ ןענעז ז"ט ןופ ןבעל

 "רעבמעל ןגעווו ''יפוי תלילכ,, סרעציב

 ,(םינבר רעג
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 1490 ךרעל ןריובעג) ינבוארה דוד
 -עג -- רעדנעל-חרזמ יד ןופ םענייא ןיא
 (1888 רָאי ןכָאנ עינַאּפש ןיא ןברָאטש

 -ופסינמייהעג ,חישמ רעשלַאפ רעטמירַאב

 ןזיװַאב ךיז טָאה רע :טייקכעלנעזרעּפ על

 רָאי ןיא עיצענעוו ןיא ,עּפָארײא ןיא
 -עגּפָא-ץרַאװש ַא ,רעקירעדינ ַא 4
 ,םיפוגיס טימ ךיז טקינײּפרַאפ ,רעטנערב

 -ייא ןופ טשריפ ַא יװ ןָאטעגנָא ,םיתינעת
 -רעד טָאה רע ,רעדנעל-חרזמ ןופ םענ
 הנידמ רעד ןופ טמַאטש רע זַא ,טלייצ

 טניואו סע 'ואוו ,עיבַארַא ןיא ראבייח
 ןבעל השמ ינב יד ןוא ןבואר טבש רעד

 רעדורב ןייז זַא ןוא ,ןויטבמס ךייט םעד
 טבש םעד רעביא ךלמ טרָאד זיא ףסוי

 -רעד רע טָאה -- רעדורב ןייז .ןבואד
 "ילש ַא טימ טקישעג םיא טָאה -- טלייצ

 -ייא ןיא רעקלעפ עכעלטסירק יד ֹוצ תוח
 -ידיי רעד רַאפ רעוועג ןעמוקַאב וצ עּפָאר
 ןפלעה רַאפרעד טעװ עכלעוו ,הכולמ רעש

 יד ןגָאלשעצוצ רעקלעפ עכעלטסירק יד
 דוד ,לארשי-ץרא ןעמענוצנייא ןוא ןקרעט
 רע ואוו ,םיור ןייק ןעמוקעג זיא ינבוארה

 ,טסּפױּפ ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא
 -עג .םיא ןיא טביולגעג טָאה רעכלעוו
 ןָא ,שיאערבעה טרָאס ַא רע טָאה טדער
 ,ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ רעטרעוו יד

 ןיא גינעק םוצ ןרָאפעג רע זיא םיור ןופ
 -עגפיוא םיא טָאה ןעמ ואוו ,לאגוטרָאּפ
 -עג זיא טלָאמעד ,דובכ סיורג טימ ןעמונ

 -לעוו ,עיציזיווקניא רעד ןופ טייצ יד ןעוו

 םיסונא עשידיי יד טקינײּפעג טָאה עכ
 זיא םיסונא יד ייב .לאגוטרָאּפ ןיא
 ךרוד זַא ,גנונעפָאה יד ןרָאװעג טקעוװרעד
 ףרעוװ ןפלָאהעג ייז ןלעװ ינבוארה דוד
 -ַאפ טלָאמעד ךיז טָאה ינבוארה דוד וצ
 עז) וכלומ המלש סונא רעד טקיניײיר
 "וצ דוד זיא לַאגוטרָאּפ ןופ .('וכלומ,
 -שטייד ןיק קעװַא המלש טימ ןעמַאז

 -לעוו ,ןט8 םעד לּדאק רעזייק םוצ טנאל

 המלש .טריטסערַא ןדייב ייז טָאה רעכ

 ןרָאװעג טנערברַאפ ךעלטנפע זיא וכלומ

 58 ןכוד--ינבוארה דוד

 ינבוארה דוד ןוא עיציזיווקניא רעד ךרוד
 ,הסיפת ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירַא זיא
 טסייו םיא טימ ןרָאװעג זיא סע סָאװ

 -גוטיײדנָא ןַארַאפ ןענעז סע .טשינ ןעמ
 ןיא טעטפיגרַאפ םיא טָאה ןעמ זַא ,ןעג
 זיא ןעגנונימ ערעדנַא טיול .הסיפת

 רעד ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ דוד ךיוא

 ,1941 רָאי ןיא עינַאּפש ןיא עיציזיווקניא
 טנייה זיב זיא ןעוועג זיא דוד רעוו --

 דוד ןופ ןַארַאפ ןענעז סע .רָאלק טשינ
 (שידיי ןיא טקורדעג ךיוא) !יתונורכז,
 סעזייר ענייז טביײרשַאב רע רעכלעוו ןיא

 -ץרא רעביא ראבייח דנַאל םענעי ןופ

 זַא ,רָאלק זיא סע .עּפָארײא זיב לארשי

 םעד טלייצרעד טשינ טָאה ינבוארה דוד

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז לשמל טָאה רע .תמא

 ןוא הנשמ רעד ןופ טשינ טסייוו רע זַא

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יװ ןוא ,ארמג

 טױל .הלבק טסואוועג ןליפַא רע טָאה

 רע זיא עטנרעלעג לייט ןופ גנוניימ רעד

 "יינ ןגעקַאד ,עיבַארַא ןופ דיי ַא ןעוועג ָאי

 ידי ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טניימ רעיוב

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רעכלעוו ,יזנכשַא ןַא

 לָאז ןעגנוניימ ערעדנַא טיול .םירצמ ןיא

 ןיא ןשַאלַאפ יד ןופ ןעװעג ןבָאה רע

 סקַאמ רעלעטשטפירש רעד .עיניסעבַא

 "רה דוד; ןַאמָאר ַא ןבירשעג טָאה דָארב

 םיא טרעדליש רע ןכלעוװ ןיא ,ייינבוא

 -עג טָאה רעכלעוװ ,גַארּפ ןופ דיי סלַא

 ָאלּפיד עשידיי עסיורג ַא ןקעוורעד טלָאװ

 וצ גנוגעװַאב עשירעטילימ ןוא עשיטַאמ
 ןופ "'תונורכז,, יד וצ .הלואג יד ןעגנערב
 -דלָאג ךרוד טצעזרעביא ,ינבוארה דוד

 -ערג ַא ןַארַאפ זיא ,1926 ,ענליוו ,טדימש
 -גוניימ עלַא יד ןגעוו גנוטיילנייא ערעס

 ןבעגעגסיורא טָאה ילוכשא .רד ךיוא ,ןעג

 ַא טימ ''תונורכז, יד לארשי-ץרא ןיא

 ,גנוטיילנייא רערעסערג

 "ףכוד , ןעמָאנ ןטימ ןענכוד ,ןכוד
 קרּפ תודמ הנשמ) ןפורעגנָא ןעמ טָאה
 ףיוא ,שדקמה תיב ןיא טרָא ךיוה ַא ('ב
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 -עג ןוא ןענַאטשעג ןענעז םינהכ יד ןכלעוו
 ענעביוהעגפיוא טימ טלָאפ סָאד טשטנעב

 רעטעּפש ןרָאװעג זיא םעד ןופ .טנעה
 סלַא "ןכוד,, טרָאװ סָאד ארמג רעד ןיא

 רַאפ ,"םינחכ תכרב; רַאפ גנונעכיײצַאב
 ,םינהכ יד ךרוד קלָאפ סָאד ןשטנעב ןדעי

 ,חיק תבש) שדקמה תיב ןיא אקוד טשינ
 :שטייט רעד ןיא סָאװ ,ןכודל הלע;

 ןענַאד ןופ ;(קלָאפ סָאד ןהֹּכ סלַא שטנעב
 טרָאװ סָאד שידיי ןיא ןרָאװעג סע זיא
 "-שמ רעד ןיא .םינהכ תכרב רַאפ ןענכוד
 תאישנ,, ךיוא ןענכוד טסייה ארמג ןוא הנ
 יד ףיוא ןביוה םינהכ יד לייוו ,!'םייּפכ

 טנייה ןעמ טנכוד ךעלנייוועג -- .טנעה

 רָאנ (לארשי-ץרא ץוחַא) רעדנעל יד ןיא

 ןיא :;ףסומ ןענעװַאד םייב בוט-םוי ןיא
 ןענכוד וצ גהנמ רעד זיא לארשי-ץרא
 יד ךיז ןשַאװ ןענכוד ןרַאפ ;גָאט ןדעי
 ןעוט ןוא ,םייול יד ךרוד טנעה יד םינהכ
 ךיז ןעיירד ןענכוד םייב ;ךיש יד סיוא

 טרָאוו ןגָאז ןוא קלָאפ םוצ םינהכ יד סיוא

 ךכרבי קוסּפ םעד ןוח םעד ךָאנ טרָאװ ייב
 -רַאפ רענעװַאד םלוע רעד ;םולש זיב 'ה

 .ּפעק יד רעביא םיתילט יד וצרעד טגייל

 ןענכוד םינהכ יד יװ ,ןעז וצ טשינ ידכ
 ןקוק וצ טשינ גהנמ ַאזַא ןַארַאפ זיא סע

 ןוא ןענעכוד םעד תעב םינהכ יד ףיוא
 טקוק ןעמ ביוא זַא ,זיא ןביולג-סקלָאפ רעד
 זיא ןביולג רעד ;דנילב ןעמ טרעוװ ,ָאי

 סָאד ;ז"ט הגיגח ארמג רעד ןיא ןַארַאפ
 רעלעיצעּפס ַא טימ רָאפ טמוק ןענכוד
 גנַאל סרעדנוזַאב טרעוו עכלעוו ,עידָאלעמ

 םלוע רעד ידכ ,רעטרעוו לייט ייב ןגיוצעג
 "םת עסיוועג ןעגָאז לייוורעד ןענָאק לָאז
 יד וצ וצ רעדעי טייג ןענכוד ןכָאנ .תול
 -רעוו יד טימ קנַאד ַא ייז טיג ןוא םינהכ
 ןגעוו םיניד יד --- .'!!ןהכ ,חכ רשיי רעט
 ,ךורע ןחלש ןיא רימ ןעניפעג ןענכוד
 ,םייּפכ תאישנ תוכלה ,םייח חרוא

 -ַאב ,ךאלמ ןופ ןעמָאנ ךאלמ ,המוד
 ךאלמ, סלַא ןביולגיסקלָאפ ןיא טנַאק

 60 ולונוד--ךאלמ ,המוד

 רעד רעביא טמיטשַאב זיא סָאװ ,''המוד
 -כָאנ דלַאב םענעברָאטשרַאפ ןופ המשנ
 ןעמ ןוא טברַאטש שטנעמ רעד יו םעד
 "יז טמַאטש סָאד ,רבק ןיא םיא טגייל

 הנכש , ד"צ םילהת ןיא קוסּפ ןופ רעכ
 יד ,(המשנ ןיימ ליטש ור) י"ישפנ המוד
 ןופ ןעמַאטש המוד ךאלמ ןגעוו םירוּפיס

 ח"י תוכרב אומג יד ןוא ,ןטייצ עטלַא
 רעד זַא ,'והל זירכמו םידק המוד ,, טגָאז
 ןגעוו למיה ןיא סיוא טפור המוד ךאלמ

 ןברַאטש טייג רע רעדייא שטנעמ ןדעי
 -עדנַא ןיא ךיוא ןעמ טניפעג עבלעז סָאד

 ,םישרדמ ןוא ארמג רעד ןופ רעטרע ער
 ךאלמ רעד זַא ,זיא ןביולג-סקלָאפ רעד --
 סָאד) רבק םעד ּפַאלק ַא טימ טנפע המוד

 םעד טגערפ ןוא (''רבקה טובח,, טסייה
 ;ןעמָאנ ןייד זיא יװ) ''??ךמש המ,, תמ
 טשינ ידכ ,הלוגס יד זיא רעבירעד ןוא

 לָאז ןעמ זַא ,ןעמָאנ םעד ןסעגרַאפ וצ
 הנומש ךָאנ ןענעװַאד םייב ןבעל םייב
 ןָא ךיז טביוה סָאװ קוסּפ ַא טגָאז הרשע

 ןופ ןבַאטשכוב יד טימ ךיז טקידנע ןוא
 הלוגס רעד ןגעוו -- .ןעמָאנ סנשטנעמ

 ןעניפעג ןעמָאנ םעד ןסעגרַאפ וצ טשינ
 רפס ןיא ץיוורוה היעשי יבר ייב רימ
 ,(תירםה תוחול ינש) היילש

 - *צג -- 913 ןריובעג) יתֿבׂש ,ולונוד
 -ָארטסַא ,רָאטקָאד '(982 ךרעל ןברָאטש

 סנעמעוו ,עילַאטיא ןיא רבחמ ןוא סםָאנ

 "עי ןופ לייוו ,סיורג רעייז זיא גנוטיײדַאב

 קינייו רעייז ןַארַאפ ןענעז טייצ רענ
 -יל עשידיי טרידוטש טָאה רע ,םירפס
 ליצ םעד וצ .ןיצידעמ ךיוא ןוא םידומ

 -ּפיגע רעדנעל-חרזמ יד ןיא קעװַא רע זיא
 -ניה ןיא טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,לבב ,ןט
 רעכעה ןענַאטשעג טּפַאשנסיװ ןופ טכיז
 -יועג ַא .רעדנעל עשיאעּפָאריײיא יד ןופ
 םייב רָאטקָאד ןעועג רע זיא טייצ עס
 עטצעל יד ןיא ;ןטּפיגע ןיא ךלמל הנשמ
 ,עילַאטיא ןיא טניואועג רע טָאה ןרָאי
 רעדָא ,"ינומכח, ןיא רפס-טּפיוה ןייז
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 הריצי רפס ןפיוא שוריּפ ַא .י"ינומכחת.,

 -כח, רעד ;(1880 ,ץנערָאלּפ טקורדעג)

 ןשידיי ןגעוו ףירגַאב ַא זדנוא טיג ייינומ

 עי ןיא עילַאטיא ןיא דנַאטשוצ-סגנודליב

 ,טייצ רענ

 (990 -- 920 ךרעל םרבל ןב שנוד
 רעטכיד ןוא רעקיטאמארג רעשיאערבעה
 טָאה רעכלעוו רעטשרע רעד ;עינַאּפש ןיא

 םיריש שיאערבעה ןיא ןביירש ןביוהעגנָא
 -ָאֹּפ רעשיבַארַא רעד ןופ םרָאפ רעד טיול

 -ונעגנָא ןענעז םיטויּפ ענייז ייר ַא .עיזע
 .טײרּפשרַאפ רעייז ןענעז ןוא ןרָאװעג ןעמ

 רעייז םיא טָאה ןואג הידעס בר יבּד ןייז

 -.טסעפ רעטשרע רעד טָאה רע ;טמירעג

 -רעוו ןשיאערבעה םעד ןיא זַא טלעטשעג

 ןבַאטשכוב 8 ןַארַאפ ןענעז לצרָאװ-רעט

 -ַאמַארג םעד ןוא םיא ןשיווצ ;(דקפ)
 -יורג ַא ןעוועג זיא קורס ןב םחנמ רעקיט
 רעשיאערבעה רעד ןגעו הקולחמ עס

 ,קיטַאמארג

 "יפעג רימ ;(טייצ ַא ,עיצארענעג) רֹוד

 רעד ןופ ןטייצ עסיוועג טנכיײצַאב ןענ

 ןעמָאנ ןטימ עטכישעג-ך"נת רעטלַא

 רוד ,הגלפה דוד ,לוּבמה רוד יו ,י'רוד,,

 רעטרעװכוז עז עלַא יד ןגעװ :רבדמה

 ,י"רבדמ,, ,י'לבב לדגמ,, ,'ילובמ,,

 ןעמָאנ רעשידיי ןייז םיפורּפ ןַארוד
 טנַאקַאב ךיוא ,יולה השמ ןב קחצי זיא

 רמא  ןופ תובת ישאר) ''ידופא, סלַא

 -יפ ,רעקנעד רעשידיי ;('ןאווד טיפורּפ

 -נטסירק-גנאווצ ןגעק רעקימעלָאּפ ,ףָאזָאל
 ןוא ןט14 עדנע ןיא רעקירָאטסיה ,םוט

 .עינאּפש ןיא טרעדנוהרָאי ןט18 ביױהנָא

 לא'' ווירב רעשיריטַאס ןייז זיא טמירַאב

 יװ ןייז טשינ טסלָאז) "ךיתובאכ יהת

 טקירד רע עכלעוו ןיא ,(ןרעטלע ענייד

 םרָאפ רעשיטסַאקרַאס-רעטיב ַא ןיא סיוא

 ךיז ןדמש ןגעק טסעטָארּפ ןטספרַאש םעד

 סָאד ןטלעװ רעד ןופ םיגונעת יד בילוצ
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 -יריטַאס רעד ןיא לרעּפ עטסנעש יד זיא
 יד ןשיאערבעה ןיא רוטארעטיל רעש

 -עג בױהנָא ןיא טָאה טלעװ עכעלטסירק
 םוצ ןדיי ןַארוד וצ-טדער סָאד זַא ,טניימ
 טנַאקַאב ןעוועג זיא ווירב רעד ןוא ,דמש
 אקעטָאב-אקעטלא , סלַא ןטסירק יד ייב
 ןבָאה רעטעּפש רָאנ ;(ךיתובאכ יהת לא)
 םעד ןבָאה םיחלג יד ןוא ,טּפַאכעג ךיז ייז
 "עג ךיוא טָאה ןארוד ;טנערברַאפ ווירב
 ןבילבעג) ''םייוגה תמילכ,, ןייז ןבירש
 ,קודקד ףיוא יידופא השעמ,, ,(די בתכ ןיא
 טקורדעג) ייםיכובנ הרומ,, ןפיוא שוריּפ ַא
 סרטנוק, ַא ךיוא ןוא ,(לָאמ עכעלטע
 טימ עיגָאלָאנארכ עשירָאטסיה י'תודמשה

 טבש,, רעד טצונַאב ךיז טָאה סע רעכלעוו

 ,"הדוהי

 (שייבשר) ןועמש ןב המלש ןאדוד
 ךרעל ןריובעג ;רישזלַא ןיא קסוּפ ןוא בר
 ןעועג רבחמ ;1407 ןברָאטשעג ,0
 ןופ ןלַאפנָא יד ןגעק ''הוצמ תמחלמ,,
 (עפ אטנַאס עד) יקרולה עשוהי דמושמ

 ;(1886 ,גיצּפייל טקורדעג) דומלת ןפיוא
 "ש "בשר תובושתו תולאש,, רפס ןייז
 יד ץוחַא ,טלַאהטנַא (1742 ,אנראוויל)

 רעד רַאפ לאירעטַאמ ליפ ךיוא ,תוכלה
 ןיא רעגייטש-סנבעל רעשידיי ןופ גנושרָאפ

 ,טייצ רענעי

 (ץייבשת) המצ ןב ןועמש ,ןַארוד
 ןברָאטשעג -- עינַאּפש ןיא 1201 ןױויבעג

 "קָאד ןוא קסוּפ ,בר ;(רישזלַא ןיא 4

 ףיוא הטיחש רעד ןופ רָאי םעד ןיא ;רָאט

 רע זיא (א"נק) 1391 ןדיי עשינַאּפש

 טצעואב ךיז ןוא עינַאּפש ןופ ןפָאלטנַא

 ןיד ןעוועג זיא רע ואוו ,רישזלַא ןיא

 ;(ש"ביר) תשש ןב קחצי יבר בר םַײצ

 בר ןרָאװעג רע זיא שי'ביר ןופ טיוט ןכָאנ

 םירפס עטמירַאב ענייז ;טרָא ןייז ףיוא

 "תובא ןגמ,, ,''ץבשת,, תובושת יד ןענעז

 ַא ןַארַאפ זיא טרָאד :תובא יקרּפ ףיוא

 ןגעק םוטנדיי סָאד ןקידייטרַאפ וצ קֶרּפ
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 ךיוא טקורדעג ,ןלאפנָא עכעלטסירק יד

 "פס ךיוא ;'ןגמו תשק , סלַא רעדנוזאב
 ,עיפָאזָאליפ רעביא םיר

 ןשויבירטסיד טניָאשזד) םטניַאשור
 -סגנולייטרַאפ רעטקיניירַאפ ,!?עטימָאק
 -ספליה עשידיי עטסערג יד ,(טעטימָאק

 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא עיצַאזינַאגרָא
 ןפלעה וצ ןרָאװעג ןפַאשעג ,עקירעמַא ןופ

 רעד .טלעו רעצנַאג רעד ןיא ןדיי
 "נָא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טניאשזד
 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ביוה

 עטסנעעזעגנָא יד ךרוד ,1918 -- 4

 -רַאמ יאול םינקסע רענַאקירעמַא-שידיי
 -ןזָאר סוילוי ,גרוברַאװ סקילעפ ,לַאש

 רעד .ערעדנַא ןוא דלַאװרעב לואּפ ,דלַאװ
 זיא רע טניז ןופ טייצ רעד ןיא טניאשזד

 (1948 רָאי) טציא זיב ןרָאװעג טעדנירגעג

 רעלאד ןאילימ 800 ךרעל טלמאזעג טָאה

 "רַאפ יד ןיא ףליה טליטעצ טָאה ןוא
 ןיא ןדיי ןענאילימ וצ ןעמראפ עטסנדיש

 ךיוא יו רעדנעל עשיאעּפָארײא ליפ יד

 רע .חרזמ ןטייוו ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא
 רַאפ ןעמייה טפַאש ,עקירעגנוה טזייּפש
 תואצוה עזייר ףיוא ןבעגעג .,עזָאלמייה
 ןעוועטאר וצ ןעגנילטכילפ ,םיטילּפ רַאפ

 עשיטשיסַאפ ןוא עשיטסיצַאנ יד ןופ יז
 רעדנעל ןיא ייז ןצעזאב וצ ןוא רעדנעל
 ףליה טיג :עקירעמַא-םורד ןוא -ןופצ ןופ
 סָאד טציטש ,עיצאזינָאלָאק רעשידיי רַאפ

 רַאפ טידערק ,ןזעוו-סגנואיצרעד עשידיי
 .רעלדנעהניילק ןוא תוכאלמ-ילעב עמערָא
 רעטערטרַאפ ןַארַאפ ןענעז טניָאשזד ןיא
 ןדיי עזעיגילער ,ןזיירק עשידיי עלַא ןופ

 רעבָא ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 יד ןיא זיא טניאשוד ןופ טפאשרעריפ יד
 עכייר עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ טנעה
 םעד םורָא ךיז ןריּפורג עכלעוו ,םינקסע

 -לאער ,טעטימָאק רעשידיי רענַאקירעמַא
 -ספליה רעייז ןריפ עכלעוו ,רעקיטילָאּפ

 ןופ רוסי ןפיוא ךעלכעזטּפוה טעברַא

 664 יַלעַארזיד--טניָאשזד

 ךיז קידזָאלנײרַא טינ ,ףליה רעשיטקארּפ

 ,טָאה טניאשזד רעד .סעיגָאלָאעדיא ןיא
 בושי ןשידיי םעיינ םעד טציטשעג ,לשמל

 ךיוא קיטייצכיילג ןוא לארשי-ץרא ןיא
 ,דנאלסור:טעווָאס ןיא בושי ןשידיי םעד
 יד ייס ןוא םירק ןיא עיצאזינָאלָאק יד ייס

 ,ןַאשזדיב-אריב ןופ ןדיי ךרוד גנוצעזַאב
 ףליה יד זיא קיטכיוו ןוא סיורג רעייז --
 וצ ןעמוק סרעלטיה טניז טניאשזד ןיפ
 טניז סרעדנוזאב ןוא ,19589 ,טכַאמ רעד
 -למ-טלעוו עט9 יד ןכָארבעגסיױא זיא סע

 ןענאילימ ןוא ,19259 רעבמעטּפעס ,המח

 ערעייז ןופ ןרָאװעג טגָאיעג ןענעז ןדיי
 -ןעל עשיאעּפָאריײא ליפ יד ןיא ןעמייה
 ןייז טימ טָאה טניאשוד רעד ןוא רעד

 ןופ ייס ןבעל סָאד טעוװעטארעג ףליה

 -ךַאפ ליפ ןופ ךיוא ייס םיטילּפ ליפ רעייז

 טפרַאדעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי ענעבילב
 "נַאל רעד ןיא זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .ןזייּפש
 -עג טינכָאנ זיא עטכישעג רעשידיי רעג

 -ינַאגרָא-ספליה עשידיי עסיורג ַאזַא ןעוו

 ,טניאשזד רעד זיא סע יו עיצאז

 שטייט רעד שילגנע ףיוא) שיאושזד
 -לעזעג ייר עצנַאג ַא ןַארַאפ .(''שידיי;

 "גנע ןיא עבַאגסיוא-סגנוטייצ ןוא ןטפַאש
 -עדנַא ןיא ךיוא יו עקירעמַא ןוא דנאל

 ןפור סָאװ ,רעדנעל עדנדער-שילגנע ער
 לשמל יװ ;!שיאושזד , ןעמָאנ ןטימ ךיז
 לַאנרושזנכָאװ ,'לקינארק שיאושזד ,, יד
 -ןייא ןסיורג ַא טָאה סָאװ ,דנאלגנע ןיא
 יד ;ןבעל ןשידיי-שילגנע םעד ףיוא סולפ
 ,"שידעּפָאלקײסנע שיאושזד, עסיורג

 -ילגנע רעד ןיא עידעּפָאלקיצנע עשידיי

 ,ךַארּפש רעש

 ןיא 1986 -- 1800) ריאמ ,ףָאננזיד
 -טָאטש רעטשרע ןוא רעדנירג (ביבא-לת
 ןעמָאנ ןייז ףיוא ;ביבא-לת ןופ טנעדיזערּפ

 -לת ןיא ''ריאמ ןג ןוא ייףָאגנזיד בוחר;
 ,ביבא

 ,יידליפסנָאקיב. עז ילעַארזיד



5 

 ןיא דנאל ןופ ןעמָאנ דנַאלשםטייד
 ַא טליּפשעג טָאה סָאװ עּפָארײא-לטימ

 -כישעג רעשידיי רעד ןיא עלָאר עסיורג
 זיב ,רָאי טרעדנוה 12 עטצעל יד ןיא עט
 "ידיי עטלא יד ןיא ;טייצ רעקיטנייה רעד

 ןפורעג דנַאל סָאד ןעמ טָאה םירפס עש
 -שא,, טרָאװכוז עז םעד ןגעוו) ?יזנכשא,
 טנָאמרעד ךיוא רעבָא טרעוו סע ,(יזנכ

 (רעטרע ערעדנַא ןוא םיעגנ הנשמ ןיא)
 "רג, ,איממרג,, ,ינמרג,, טרָאװ סָאד
 זיא רעלטיה ןעוו ,1958 רָאי ןיא .ייאקינמ

 טניואוועג ןבָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג
 ןָאילימ ןבלַאה ַא ייב דנאלשטייד ןיא
 גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא ןַא ףיוא ןדיי
 ךיז ןדיי ןבָאה ןעוו---.ןָאילימ 05 ךרעל ןֹופ

 ?דנאלשטייד ןיא לָאמ עטשרע'ס טצעזאב

 -יב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םעד ןגעוו

 טשינ זיא'ס לייוו ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכ
 -עלטפַאשנסיװ:-שיטערָאעט ַא רָאנ ןעוועג

 רַאפ טנידעג ךיוא טָאה רָאנ ,עגארפ עכ
 יד ןגעק ןקעווצ-גנוקידייטרַאפ עשידיי
 ןיא ןדיי יד זַא ,תונעט עשיטימעסיטנָא
 -עג סָאװרָאנ ,עדמערפ ןענעז דנאלשטייד
 -ארַא ,ץערג ,עבַאטש ,רענילרעב .ענעמוק

 -גרעלעג עשטייד-שידיי ערעדנַא ןוא סוינ
 ןענעז ןדיי יד זַא ,ןזיװעגכָאנ ןבָאה עט

 9,000 טימ ןיוש דנַאלשטיײד ןייק ןעמוקעג

 ןיירַא ןענעז רעמיור יד ןעוו ,קירוצ רָאי
 יד טעדנירגעג טרָאד ןוא דנַאלשטיײיד ןיא

 זיא סלאפנדעי .סעינָאלָאק עשירעטילימ
 -ייד רעד ןיא זיא 821 רָאי ןיא זַא ,רעכיז
 ַא ןעוועג ןייר םייב ןלעק טָאטש רעשט

 ןָא טלָאמעד ןופ :בושי רעשידיי רעסיורג

 ןגעו ןטנעמוקָאד רדסכ רימ ןעניפעג
 עכלעוו ,דנאלשטייד ןיא םיבושי עשידיי
 ןיא טרירטנעצנָאק ןטסײמַא ךיז ןבָאה
 גיוודול .דנאל ןופ לייט-םורד ןוא -ברעמ
 ןט9 ןיא) ןסיורג םעד לרַאק ןופ ןוז רעד
 -ץּפס ןבעגעג ןדיי יד טָאה (טרעדנוהרָאי
 טינ ייז רָאט ןעמ זַא ,ווירב-יירפ עלעיצ
 -עד ןופ .הנומא רעייז בילוצ ןגלָאפרַאפ
 בושי רעשידיי רעד ךיז טָאה ןָא טלָאמ

 066 דנַאלשטייד

 ןוא ,טרעסערגרַאפ רדסכ דנאלשטייד ןיא
 -ערגרַאפ ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה סע
 יד ןופ סולפנייא רעקיטסייג רעד ןרעס

 ןבָאה סע עכלעוו ןשיוװצ ,ןדיי עשטייד
 עסיורג ,םידמול ןזייוואב ןביוהעגנָא ךיז
 ךיז טָאה הרותה דומיל רעד ןוא םינבר

 -עג ןענעז סע טניז טקרַאטשרַאפ טרָאד

 ןט9 עדנע ןיא) ןצעזַאב וצ ךיז ןעמוק
 ןופ סעילימַאּפ עשידיי (טרעדנוהרָאי
 -ןלק יבר ןופ עילימַאפ רעד טימ עילַאטיא

 ,(?סומינולק, עז) ץיּפש רעד ןיא סומינ

 "עי ןיא ןָא ךיז טביוה קיטייצכיילג רעבָא

 -נוהרָאי ןט10 בױױהנָא ןיא) טייצ רענ
 יד ,םוטרעריטרַאמ סָאד ךיוא (טרעד

 יד ,ןדי עשטייד יד ןופ ןעגנוקינייּפ
 "יק יד ןיא ןעמ טקרעמַאב ןפרעד ןרוּפש

 ןעמַאטש סָאװ םיטויפ-רעיורט ןוא תונ
 טקנוּפ ןטסכעה םעד .טייצ רענעי ןופ

 ןיא טכיירגרעד ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןכָאה

 יעסונ, ,רערָאפ-ץיירק יד ןופ טייצ רעד

 רעד ןיא ,(''רערָאפ-ץיירק,/ עז) !בלצה
 רָאי) ייונתת תרזג, רעטמירַאב-קירעיורט

 ףיוא ןבָאה רערָאפ-ץיירק יד ןעוו (6
 -עמכַאמ יד ןביירטוצסיזרַא שרַאמ רעייז
 יד ןטכָאשעגסיוא לארשי-ץרא ןופ רענַאד

 רעיײּפש ,ןלעק ןיא תולהק עשידיי עסיורג
 "עלק ךיוא ןיא סמרָאװ ,ץניימ ,(ָאריּפשו

 םיגורה עשידיי לָאצ יד .תולהק ערענ
 רעקילדנעצ ליפ ףיא טנכערעג טרעוו
 ןעגנוגלָאפרַאפ עקיזָאד יד  ,רעטנזיוט

 רעד ךרוד ,תוקספה טימ ,טרעיודעג ןבָאה
 רעביא בלצה יעסונ יד ןופ טייצ רעצנַאג

 -לָאפרַאפ עלַא יד ץָארט רעבָא ,רָאא 0
 ַא ןעוועג טלָאמעד דנאלשטייד זיא ןעגנוג

 ןרַאפ רעטנעצ רעקיטסײג ערעסערג
 ןוא זנכשא ימכח יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי
 -בכשא ידיסח;/ עז) 'ייזנכשא ידיסח,, יד
 עקיטסייג עסיורג יד ןעוועג ןענעז ,('יזנ
 עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא רעריפ עשידיי
 םשרג ונבר ןופ קידנבױהנָא ,רָאי טרעדנוה
 ןט10 ףוס ןיא (''םשרג,, עז) הלוגה רואמ
 ךס ַא זיב ,טרעדנוהרָאי ןט11 בױהנָא ןוא
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 -עג ןבָאה סָאװ ,תופסות ילעב יד ןופ
 ןב רזעילא יבר ,דנַאלשטייד ןיא טניואוו

 יבר ,דיסחה הדוהי יבר ,ן'באר רעד ןתנ
 ריאמ ונבר רעד רעטעּפש ןוא חקור רזעלא
 ןט123 ףוס ןיא (םיירהמ) גרעבנטור ןופ

 רעד .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא (טרעדנוהרָאי
 עטכישעג ,, ןייז ןיא ןאמעדיג רעטנרעלעג
 -יא עשיאערבעה) 'יןזעווגנואיצרעד ןוֿפ
 -ידיי ןיא ,!'םייחהו הרותה,, גנוצעזרעב
 טיג (לייט ןייא רָאנ גנוצעזרעביא רעש

 -יא ןַא 8 - 4 ךעלטיּפַאק לייט ןטשרע ןיא
 -עי ןיא ןדיי עשטייד יד רעביא קילברעב

 טימ ןעגנואיצַאב ,לדנאה רעייז ,טייצ רענ
 -עד זַא ,סיוא טזייוו סע .ןשטייד יד
 ןײטשטנַא ןביוהעגנָא ךיוא טָאה טלָאמ

 רעד ,ךַארּפש עשידיי יד דנַאלשטיײד ןיא

 ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,טקעלאיד רעשטייד

 טימ טיובעג ןוא טמערָאפעג ןדיי יד ךרוד
 -נַא ןוא עשיאערבעה ןופ שימעגוצ םעד

 ףיוא תופידר יד רעבָא ,ןטנעמעלע ערעד
 עסיוועג ַא ףיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 סָאװ ןרָאװעג ןענעז ,טלעטשעגּפָא טייצ
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע :רעסערג לָאמַא

 ןופ ןדיי ןופ ןעגנובײרטסױרַא ,םעשיורג
 ןָא ךיז ןבױה סע .טעטש ענעדישרַאפ

 -לב-טולב יד ןזייווַאב רעמ לָאמַא סָאװ
 ןדיי זַא) םילובלב-עיטסאה יד ,םילוב
 -ייה סָאד ,עיטסאה יד טדנעשעג ןבָאה
 ןיא ןוא (עכריק רעד ןופ טיורב עקיל

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא טרעדנוהרָאי ןט4

 ןעמ רעכלעוו בילוצ ,''הפגמ עצרַאװש.,

 קילדנעצ עכעלטע טכארבעגמוא טָאה
 ןדיי ךס ַא .דנאלשטייד ןיא ןדיי טנזיוט
 יד ןיא טרירגימע דנאלשטייד ןופ ןבָאה
 ,ןליוּפ ןייק סרעדנוזאב ,רעדנעל עשיווַאלס
 יד ךיז טימ קידנעמענטימ ייברעד
 -נןמ ןוא ךַארּפש עשידיי ענעפַאשעגדיינ
 -פיױורַא ןבָאה ייז ןוא ,תודמול ןוא םיגה
 ףיוא לּפמעטש ןקיטסייג רעייז טגיילעג
 עשיוואלס יד ןיא םיבושי עשידיי עלַא
 .רעדנעל
 ייס ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז דנאלשטייד

 דנַאלשטייד

 יד ןיא ןדיי

 .ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד
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 ענעדישרַאפ יד ךרוד ייס ,רעזייק ןכרוד
 ,"טכענק-רעמאק; ערעייז סלַא ,ןטשריפ

 -ּפָא-ןרעייטש עלעיצעּפס ייז ןופ קידנעיצ
 דנַאלשטײד ןכעלטנגייא ןיא .ןעגנולָאצ
 סָאװ ןרָאװעג ןדיי לָאצ יד זיא טסבלעז

 ןעװעג ןענעז ןדיי רעמ ;רענעלק לָאמַא
 עשיווָאלס יד וצ רעטנעָאנ ,ךיירטסע ןיא

 טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא טשרע ;רעדנעל
 ןופ סולפוצ ןרעסערג ַא ןעמ טקרעמַאב

 ,ןצניװָארּפ עשטייד-ברעמ
 עסיורג סלַא סױרַא ךיז טקור סע ןוא
 םִא טרופקנארפ טָאטש יד הלהק עשידיי

 -וקעגניהַא ךעלניישראוו ןענעז סע ;ןיאמ
 -וטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ןדיי ךיוא ןעמ
 רעדנעל עקיזָאד יד ןופ שורג ןכָאנ לַאג

 "עי ןיא -- .טרעדנוהרָאי ןט18 ףוס ןיא
 ןיא תובישי עשטייד יד ןענעז טייצ רענ

 ןיו ,ץניימ .,גרובסגיוא ,גרובסנעגער
 ןופ םידימלת ןוא ,טמירַאב ןעוועג ,טָאטשיײנ

 -עג טרָאד ןבָאה רעדנעל ערעדנא ייר ַא
 ןטייקכעלנעזרעּפ עשינבר עכלעזַא .טנרעל

 תמורת,) ןילרעסיא לארשי יבר יװ
 בקעי יבר ,ָאנורב לארשי יבר .,(''ןשדה
 ליוו בקעי יבר ,(ל"ירהמ) ןילומ
 -עגסיוא ןבָאה ערעדנַא ןוא (ו"'ירהמ)

 רעד ףיוא סולפנייא ןרעסערג ַא טניא
 -עד טָאה קיטייצכיילג ,טלעוו רעשידמול

 ילבפיוא רעד ןביוהעגנָא ךיז ךיוא טלָאמ
 ןוא עזעיגילער ,רעכיב ןוא םירפס ןופ

 שטייד - שידי רעד ןיא ,עכעלטלעוו
 -טלַא יד ךעלטנגייא זיא סָאװ ,ךַארּפש

 -פס-רסומ עשיטקאדיד .,ךַארּפש עשידיי

 -רעביא .,ןעגנולייצרעד עכעלטלעוו ,םיר
 עשטייז סָאד .עלעניגירַא ןוא עטצעז

 תופידר עלַא ייב ,טלָאמעד טָאה םוטנדיי
 ןסיורג םעד טַאהעג ץלַא ךָאנ ,םישורג ןוא
 -נַא ייר ַא ןיא ןדיי יד ףיוא סולפנייא
 "אלס יד ןיא סרעדנוזַאב ,רעדנעל ערעד
 ןיא ךעלכעזטּפױה ןוא ,רעדנעל עשיוו
 םינבר יד) זנכשא ימכח יד סָאװ .ןליױּפ
 -עג זיא טנקסּפעג ןבָאה (דנאלשטייד ןופ
 -עדנַא ןופ םינבר םגה ,ןעמונעגנָא ןעוו
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 ןבָאה ,םינבר עשידרפס .,רעדנעל ער
 יד .ןעגנונימ ערעדנא טכַארבעגסױרַא
 םיגהנמ יד ןוא ןענעװַאד ןופ תואחסונ
 ןענעז סָאװ ,שרדמה תיב ןוא לוש ןופ
 דנאלשטייד ןיא טריפעגניא ןעוועג

 טנעקרענַא ךיוא ןענעז ('זנכשא חסונ;,)
 םעדנעײטשטנַא-ײנ םעד ךרוד  ןרָאװעג

 "יואלס יד ןיא דעטנעצ ןשידיי ןסיורג
 ןוא םיגהנמ עלא יד ןגעוו .רעדנעל עש

 ןוא ןדיי ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד ךיוא

 טייצ רענעי ןיא דנאלשטייד ןיא ןטסירק
 ןיא ןַאמעדיג ךעלריפסיוא ןבירשעג טָאה
 ,"םייחהו הרותה, קרעװ טנָאמרעד ןייז

 .רעטירד רעקיזָאד רעד) לייט ןטירד ןיא
 ךרוד שידיי ןיא טצעזרעביא זיא לייט
 ןעגנורעדנע עסיורג ןייק .(ףיטש םוחנ

 יד ןיא ןדיי עשטייד יד ןופ לרוג ןיא

 טפלעה רעטשרע ןוא 17 ,16טרעדנוהרָאי

 טייצ יד .ןקרעמַאב וצ טשינ זיא ןט18 ןופ

 ןקירָאי:20 ןוא עיצַאמרָאפער רעד ןופ

 "רע ןוא ןט16 ןיא דנאלשטייד ןיא גירק

 ויא טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ טפלעה רעטש

 -טשינ ַא ןעועג ןדיי עשטייד יד רַאפ

 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סנטשרע .עטוג

 ייס גנוגעווַאב עשיטימעסיטנַא ערעסעדג

 -אוּפ יד דצמ ייס ,ןקילָאטַאק יד דצמ
 ַא ןעוועג וליפַא ןענעז סע ;ןטנַאטסעט

 -עג ןוא רעקנעד עשטייד ענעעזעגנָא ייר

 ןדיי טקידייטרַאפ ןבָאה סָאװ עטנרעל

 -עגלַא ןיא רעבָא ,(ערעדנַא ןוא ןילכייר)

 ןעוועג ןדיי ןגעק גנומיטש יד זיא ןיימ

 רעד לייוו סרעדנוזַאב ןוא ,עכעלטנייפ ַא

 ךיוא זיא ,רעהטול ,רעפַאש-עיצַאמרָאפער

 "ייוצ ,ןדיי ןגעק ףרַאש ןטערטעגסױרַא

 טקעריד טסבלעז תומחלמ יד ןֿבָאה סנט

 רעניואונייא עשיריי יד ךיוא ןפָארטעג
 ןיא רעבָא .רעפרעד ןוא טעטש יד ןופ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד
 עשילױוּפ ןופ עיצַארגימע עסיוועג ַא ךיוא
 רעטייווצ רעד ןיא ,דנאלשטייד ןייק ןדיי
 יד ךָאנ ,טרעדנוחרָאי ןט17 ןופ טפלעה
 -רַאשט ןוא יקצינלעמכ ןופ תוטיהש

 00 דנַאלשעטייד

 ןיא -- ןלױּפ ןוא עניַארקוא ןיא יקצענ

 "גוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 -ייג עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא טרעד

 "נדיי ןשטייד ןיא שינערעקרעביא עקיטס
 יד ךיוא טסולפנייאַאב טָאה סָאװ ,םוט

 -רעּפ יד סלַא .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי

 "עקרעביא עקיזָאד יד רעכלעוו טימ ,ןָאז
 טכַארטַאב טרעװ ,ןדנוברַאפ זיא שינער
 טשינ זיא סע רעבָא ,ןָאסלדנעמ השמ

 רעד ןעוועג זיא ןָאסלעדנעמ זַא ,קיטכיר
 .שינערעקרעביא רעד ןופ רעכאזרוארַאפ

 ןופ קורד רעד ןעוועג זיא ןטייז עלא ןופ

 ןוא רעדליב רענרעדָאמ ןופ ,גנורעלקפיוא

 .םוטנדיי ןשטייד םעד ףיוא טסייג-יירפ

 םרָאפ יד ןעמונעגנָא סע טָאה ןדיי ייב

 -יא-ךי'נת סנָאסלעדנעמ ןופ ,''הלכשה., ןופ

 יד ,'רואיב,, םעד ,שטייד ןיא גנוצעזרעב

 יָאֹּפ רעשיאערבעה רעד ןופ גנובעלפיוא

 שרדמה תיב ןופ ןײגסױרַא סָאד ,עיזע

 רעשידייטשינ רעד ןיא ןײגניײרַא ןוא
 עלַא ןיא ןעגנירדניירַא סָאד .טלעװ
 ןוא ןשימָאנָאקע ,טפַאשנסיװ ןופ ןגייווצ
 ןגָאּפא סָאד ,ןבעל ןכעלטפַאשטריװ
 "גדיי ןשטייד ןיא .עיצידארט ןופ ךיז

 רעפרַאש רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םוט

 -עג טָאה רעכלעוו ,ףמַאק רעכעלרעניא

 רעד ,טייצ רעטצעל רעד זיב טרעיוד

 ןבעל ןלענָאיצידארט םעד ןשיװצ ףמַאק

 ןופ ןפראועצּפָארַא גנובערטש רעד ןוא

 ךרוד זייוולייט ,עיצידַארט עשידיי יד ךיז

 ןוא ןבעל עזעיגילער סָאד ןרימרָאפער

 ןסיירעביא ןקידנעטשלופ ךרוד זייוולייט

 רעד טימ ךיוא .דמש ךרוד םוטנדיי ןטימ

 ןעמוקעגרָאפ זיא טלעװ רעכעלרעסיוא

 -ַאב וצ םוטנדיי ןשטייד ןופ ףמַאק רעד

 ,גנוקיטכערַאבכײלג עכעלרעגריב ןעמוק
 ןיא ןעמוקַאב ךעלקריוו ןבָאה ייז סָאװ

 םעד רעטנוא טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עדנע
 "ָאװער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ סולפנייא

 שרַאמנײרַא סנָאעלָאּפַאנ טימ ןוא עיצול

 ןט19 בױהנָא ןיא רעדנעל עשטייד ןיא

 זיא ךָאנרעד דלאב רעבָא .טרעדנוהרָאי
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 -גוא ,1819 עיצקַאער רעד ןופ טייצ רעד
 -ימעסיטנַא רעד ןופ סולפנייא רעד רעט
 -ַאבכיילג יד ןעמ טָאה ,גנוגעווַאב רעשיט
 ףמַאק רעד ןוא ,ןגיוצעגקירוצ גנוקיטכער
 ךיז טָאה ןדיי עשטייד יד ןופ טכער רַאפ

 ,1848 ןופ עיצולָאװער רעד זיב ןגיוצעג

 -כיילג ןעמוקַאב לעיציפָא ןבָאה ןדיי ןעוו
 רעבָא ,דנאלשטייד ןיא גנוקיטכערַאב
 -ערגַאב גונעג טַאהעג ייז ןבָאה שיטקַאפ
 ןיא ןבָאה ןדי עשטייד יד .ןעגנוצענ

 ןיא ןפראוועגניײרַא ךיז טרעדנוהרָאי ןט9
 רעצנַאג רעד טימ ןבעל םעניײמעגלַא
 -עגטימ ליפ ןוא טייקיאייפ ןוא עיגרענע
 רעשטייד רעד ןופ ילבפיוא םוצ ןפלָאה
 רעד ןופ ,ןטיבעג עלַא ןיא טפַאשנסיװ
 -ףיש ,ןצנַאניפ ,עירטסודניא רעשטייד

 עסיורג ַא ,רוטארעטיל ,עסערּפ .,ןזעוו

 לייט ַא ,טדמשעג ךיז טָאה ייז ןופ לייט

 עטשימעג ךרוד טשימעגסיוא ךיז טָאה

 רעד ךיוא ;קלָאפ ןשטייד ןטימ תונותח
 טָאה ןדיי סלַא ןבילברַאפ זיא סָאװ לייט

 עלַא ךעלרעסיוא ןעמונעגנָא ןיימעגלא ןיא
 ןוא טדערעג ,קלָאפ ןשטייד ןופ סנכייצ
 -ייד יװ טדיילקעג ךיז ,שטייד ןבירשעג
 יד ןופ ייס ,ליט רעסיוועג ַא רָאנ .ןשט

 טָאה ,ןסקָאדָאטרָא יד ןופ ייס ,רעמרָאפער

 ןיא לייטנָא ןטפַאהבעל ַא ןזיװעגסױרַא
 יד ןפַאש ךרוד ךילכעזטּפױה ,טייקשידיי

 רעשידיי ןופ גנושרָאפ יד ,לארשי תמכה
 דנאלשטייד ןיא טָאה עכלעוו ,טפַאשנסיװ

 עטנרעלעג עטסנעעזעגנָא יד ןבעגעגסױרַא

 ,רעגייג ,רעדיינשנייטש ,ץנוצ ,טסָאי יו
 -נַא ליפ ,ליפ ןוא ץערג ,שריה ,לעקנארפ

 טפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד ןיא .ערעד
 רַאפ ןפַאשעג ןדיי עשטייד יד ןבָאה
 ךרוד ןעמָאנ ןטסערג םעד חנאלשטייד
 עטנרעלעג עטסנטײדַאב יד ןבעגסױרַא
 -נימ ,ךילרע) ןיצידעמ ןופ טיבעג ףיוא
 (ערעדנַא ליפ ןוא ןַאמרעסַאו ,יקסווָאק
 -סַא ןוא קיזיפ ,(ראטנאק) קיטַאמעטַאמ
 "ווָאקנימ ,יונעטאר .,ץרעה) עימָאנָארט
 -גסיוו ערעדנַא ןיא ןוא ,(ןייטשנייא ,יקס
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 1918 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןוא טכַא

 רעבָא --- ,רוטַארעטיל ,עסערּפ ןיא ,ןזעוו
 -נַא יד ךרוד ןענעז ןטסנידרַאפ עלא יד

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ ןטימעסיט
 1918 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןוא טכַא

 ןיא ןעמוקעג סטַאהעג ןבָאה ןדיי ןעוו
 -כערַאנכײלג עשיטקַאפ יד דנאלשטייד
 -עסיטנַא יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,גנוקיט
 -פעלרעדיוש ריא ןיא גנוגעוואב עשיטימ
 -גוא ,"םזירעלטיה, םעד ,םרָאפ רעטס
 ןופ עיצַאטיגַא רעכעלנעזרעּפ רעד רעט

 רעטעברַאטימ ענייז ןוא רעלטיה ףלָאדַא
 רעד .ערעדנַא ןוא גרעבנזָאר ,סלעבעג

 ץלעיציפָא יד ןרָאװעג זיא םזירעלטיה
 -רעביא טָאה רעלטיה טניז קיטילָאּפ-דנַאל
 ןיא דנאלשטייד ןיא גנוריגער יד ןעמונעג

 ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ;1988 רָאי
 עשטייד יד ןופ גנוטכינרַאפ עלעיציּפָא

 -ישרַאפ ,גנובױרַאב ,טָאקיָאב ךרוד ,ןדיי
 "יצר ,ןרעגאל-עיצארטנעצנָאק ןיא ןעגנוק
 -עזעג-רעירַא עלעיציפָא יד ןריפנייא ,תוח

 -ורַא ךיוא ןענעז סע עכלעוו רעטנוא ,ןצ
 -מושמ ןוא ןדיי רָאנ טשינ ןלאפעגרעט
 ןדיי ןופ עדנעמַאטשּפָא ךיוא רָאנ םיד
 -ייד ןאילימ רעבלַאה רעד .רוד ןט9 ןזיב

 -עג טבױרַאב גנולצולּפ זיא ןדיי עשט
 ,טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןופ ןרָאװ
 ןעגנואוצעג ךס ַא ,טיוטעג ייז ןופ ליפ

 -טנַא ןוא ןקעטשרעדנַאװ םעד ןעמענ וצ
 "ץרא ןייק לייט ,דנאלשטייד ןופ ןפיול
 ןגעוו .רעדנעל ערעדנַא ןיא לייט ,לארשי

 רעד ןופ לטיּפַאק ןקידארומ ןקיזָאד םעד
 רימ ןבעג ןדיי עשישטייד ןופ עטכישעג
 ןברוח,, טרָאװכוז דנַאב ןטשרע ףוס םוצ
 עטכישעג רעד ןגעוו רעכיב -- .עּפארייא
 ;ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז ןדיי עשטייד ןופ
 ןופ קרעוו עטנָאמרעד סָאד זיא קיטכיוו
 גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיא ןַאמעדיג
 רעשידיי ןיא לייט ַא) ?'םייחהו הרותה,,
 סרענילרעב ;(ףיטש ןופ גנוצעזרעביא

 "םייניבה ימיב זנכשאב םידוהיה ייח;,
 -כישעג ןייז ןיא ץערג ,(1900 ,עשראוו)
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 "עזרעביא רעשיאערבעה סרפש ןיא עט

 רעד ןיא :'ח ,יז ,'ו רעדנעב יד ןיא גנוצ
 ,רעכיב ליפ ץוחַא זיא ךארּפש עשטייד

 "רעג,, עידעּפָאלקיצנע ןַא ןענישרעד ךיוא
 יד ךרוד טעברַאַאב ??אקיאַאדוי-אינאמ
 -ירָאטסיה עשטייד-שידיי עטסדנטיידַאב

 ןדיי ןופ עטכישעג יד םורַא טמענ ,רעק

 -עדרָא-טעבַאפלַא ןיא) דנאלשטייד ןיא
 יד ןענעז קיטכיוו ;1288 רָאי ןזיב (גנונ

 טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ןלַאירעטַאמ
 -רָאי עטשייד-שידיי ליפ יד ןיא ןרָאװעג

 -ָאמ רעיולסערב) ןלַאנרושז ןוא רעכיב

 (ערעדנַא ןוא טפירש-סטַאנ

 ןעמ טנכייצַאב "'ןייד,, ןעמָאנ ןטימ ןייד
 רוסיא ןיא תולאש טנקסּפ סָאװ ןַאמ םעד
 טינ זיא רע רעבָא ,תורות-ןיד ןוא רתיהו

 ַא רָאנ טמענרַאפ רע ,טָאטש ןיא בר ןייק
 ךיוא םיא טפור ןעמ ןוא ,עלעטש ערענעלק

 סלַא ןייד ןעמָאנ רעד .ייהארוה הרומ,
 -סיױרַא סלַא ,םיכוסכס ןופ רעדײשטנַא
 ןיוש ןַארַאפ זיא ,ןלייטרוא ןופ רעבעג

 רעד ןיא ;(ד"כ 'א לאומש) ך"ינת ןיא
 סָאװ רעד רָאנ ןסייהעג ןייד טָאה ארמג

 -טלעג ,תונוממ יניד ןיא טנקסּפעג טָאה
 ינייד , ,גיי קרּפ תנשמ תובותכ) םיכוסכס

 עקידרעטעּפש יד ןיא רָאנ ;('תולוג
 לטיט םעד ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ןטייצ
 וסיא ןיא תולאש ןענעקסּפ ףיוא ךיוא
 ."ןיד,, ךיוא עז --- .רתיהו

 -וקמ רעראדנעגעל ףסוי ענייר הליד
 רעט2 ןיא עינַאּפש ןיא טבעלעג ,לב
 טָאה רע :טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה
 "תישעמ הלבק, טימ ןעמָאנרַאפ ךיז
 םיתפֹומ ןזיואב ,הלבק רעשיטקארּפ)

 ןטש םעד ןגיזַאב טלָאװעג ,(תומש ךרוד
 -מורַא זיא םיא ןגעוו ;חישמ ןעגנערב ןֹוא
 קידנלַאפכרוד זַא ,עדנעגעל ַא ןעגנאגעג
 ַא ןעװעג רע זיא גנואימַאב ןייז ןיא
 "עג לגלוגמ רע זיא טיוט ןכָאנ ןוא ,רפוכ
 השעמ יד ;טנוה ןצרַאװש ַא ןיא ןרָאװ

 64 ןגידימליד---ןייד

 זיא םיא ןגעוו 'הנייר הליד ףסוי יברב

 טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןרָאװעג טסַאּפרַאפ
 ןוא ,םילשורי ןופ יראוואנ המלש ךרוד

 "עג טקורדעגרעביא לָאמ ליפ רעטעּפש זַיא
 ןיא ןעוועג זיא רע זַא ,חסונ רעד :;ןרָאװ

 קחצי יבר ןופ טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא
 ,רעקיטכיר ןייק טשינ זיא (יי'רא) אירול

 ."ןואיליד השמ,, עז הֵׁׂשמ ,ןואיליד

 ןפורעג המלש ףסוי ,ונידימליד
 אמור המלש ףסוי) ייאידנקמ ריישי,, ךיוא
 רָאטקָאד ,רעקיטַאמעטַאמ ,(עידנאק ןופ

 :רעטנרעלעג רעדנרעדנאוז ,ףָאזָאליפ ןוא
 -גאק לזניא ןשיכירג םעד ףיוא ןריובעג

 (1595) ה"נש ןויס ה"כ (אטערק) עיד
 ןיא (1658) ז"טת תוכוס ןברָאטשעג ןוא
 בר ןעוועג זיא והילא רעטָאפ ןייז ,גַארּפ

 -עג םיא ייב טָאה רשי ןוא אטערק ןיא

 ןיא ךָאנרעד ;םידומיל עשידיי טנרעל
 טעטיסרעווינוא ןיא ןטערטעגניײרַא רשי
 -יפ ,ןיצידעמ טרידוטש ןוא ַאודַאּפ ןיא
 עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעטַאמ ,עיּפָאזָאל
 םאנָארטסַא ןטמירַאב םייב טנרעלעג)
 םייה רעד ןיא רע טָאה ךָאנרעד ;(יעלילַאג

 טָאה רע .רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ
 וצ גנארד עסיורג רעייז ַא טַאהעג רעבָא
 -ייה ןייז טזָאלרַאפ טָאה רע ןוא ,ןרעדנַאװ

 -נָאק ןוא םירצמ טכוזַאב ,דנַאל-טַאמ
 רע ואוו ,עינעמור רעכַאנ ,לָאּפָאניטנַאטס
 -עג ןוא םילבוקמ טימ טנַאקַאב ךיז טָאה

 ןיא קעװַא רע זיא ךָאנרעד :הלבק טנרעל
 -ףיוה ןעוועג זיא רע ואוו ,עטיל ןוא ןליוּפ

 ןופ ;ליוישודאר טשריפ םייב רעטקָאד
 "מא ,גרובמַאה ןייק קעװַא רע זיא טרָאד
 ףוס םוצ רָאג ןוא ,טרופקנַארפ ,םַאדרעטס
 -- .ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,גארּפ ןיא
 ,םירפס עקיטכיו ןבירשעג טָאה ריישי
 ןסיורג רעיז ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו
 רעשידמול רעשידיי רעד ףיוא סולפנייא
 -ַאב טלָאװעג ךיז טָאה עכלעוו ,טלעוו

 ןייז ;ןטפַאשנסיו ערעדנַא טימ ןקיטפעש
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 ןכלעוו ןיא ייםליא , רעד זיא רפס-טּפיוה
 -עדנַא ןוא עשיטַאמעטַאמ ייר ַא טיג רע
 ףיוא ןעגנורעלקרעד עכעלטפַאשנסיװ ער
 םיא טָאה סע עכלעוו ,ןגַארפ ענעדישרַאפ
 ןתנ ןב חרז רעמיאַארַאק רעד טלעטשעג

 -וצ זיא '!םליא,, םוצ ;(עטיל) יקארט ןופ

 ןעמָאנ ןטימ ווירב ַא ןופ רוציק ַא ןבעגעג

 טערט רע עכלעוו ןיא ''ילבחב זוחא,,
 ןיז .,הלבק רעד ןגעק סױרַא ףרַאש

 "המכח תומולעת, רעד זיא רפס טייווצ
 -ַאב רעכלעוו ,(1691 לעזַאב טקורדעג)
 ,"המכחל ףרצמ,, םירפס 2 ןופ טייטש
 -לעוו ןיא ,'' 'ה חכ,, ןוא !''המכח תולבונ.

 עקידרעירפ ענייז ףיוא הטרח טָאה רע עכ
 רעגנעהנָא רעפרַאש ַא זיא ןוא ןעגנוניימ
 ןעגנאגעגמורַא ןענעז ללכב ;הלבק ןופ
 לייט ;ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ריישי ןגעוו
 ןייק טשינ טָאה רע זא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 ןײלַא ךיז זיא רע ןוא .,גנוניימ עטסעפ
 םירפס יד ןיא .תוטיש ענייז ןיא רתוס

 עקיטכיו ךיוא רימ ןעניפעג רי'שי ןופ
 ןשידיי ןגעוו ןטייהלצנייא עשירָאטסיה

 ,טייצ רענעי ןיא ןבעל

 סָאד ;(סעצָארּפ ,לייטרוא ,ץעזעג) ןיד
 יד טַאהעג ך"ינת ןיא טָאה יןיד,, טרָאװ

 -בד שמוח ןיא ?'ץעזעג,, ןופ גנוטיידאב
 טסייוו ןעמ ביוא זַא טגָאזעג טרעוו זייי םיר
 ןייא ןשיווצ) ייןידל ןיד ןיב., ךַאז ַא טשינ
 ןעמוק ןעמ לָאז (ןטייווצ םעד ןוא ץעזעג

 םעד ןבעגסױרַא טעװ רע ןוא טפוש םוצ

 יד ןסייה 'א רתסא תליגמ ןיא ;לייטרוא

 "רעד ;'"ןידו תד יעדוי,, ןצעזעג ןופ רענעק
 טרָאװטיײצ סָאד ןרָאװעג ךיוא זיא ןופ
 רעד ןיא ;(לייטרוא ןַא ןבעגסױרַאו יןיד,
 -עּפש יד ןיא ךיוא יוז ארמג ןוא הנשמ

 ,םינורחא ןוא םינושאר .םירפס ערעט
 רעדעי טנכיײצַאב ןיד טרָאװ ןטימ טרעוו
 ייס ,טפירשרָאפ ןוא ץעזעג רעזעיגילער
 ייס ,רתיהו רוסיא ןיא ייס ,ןכאז-טלעג ןיא
 ןעמ :ןכַאז עזעיגילער ערעדנַא עלַא ןיא
 סָאװ ,'ןיד, ַא ןשיװצ טדיישרעטנוא

 66 ןיד

 -גמ, ַא ןוא טגנידַאבמוא טעטכילפרַאפ
 ןרָאװעג טריפעגנייא רָאנ זיא סָאװ ,!'גה
 .ץעזעג רעטולָאסבַא ןייק טשינ זיא ןוא

 -עגנייא ךיוא ןרעװ טסבלעז םיניד יד
 (ןכַאזטלעג) ''תונוממ יניד,, ןיא טלייט

 טימ ןעיצ סָאװ ,םיניד) !'תושפנ יניד,
 "אתיירואדמ ןיד, ,(ןלייטרוא-טיוט ךיז
 (הרות רעד טיול זיא סָאװ ץעזעג ַא)

 -עּפש זיא סָאװ ,ץעזעג ַא) יןנברדמ ןיד,,
 -כח יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג רעט
 לפייווצ ַא ןַארַאפ זיא סע ביוא ;(טימ

 םעד ןגעוו לייטרוא רעד טרעוו ,ץעזעג ןיא
 -קסּפ,, ןפורעגנָא ,סױרַא טיג בר רעד סָאװ

 רעד ;(טקידנערַאפ ,טקַאהעגרעביא) י"ןיד

 טרעוו ןטסײמַא) לייטרוא רעקידנעטשלופ
 "רוא ןַא ןענעכיײצַאב םייב טצונַאב סע

 למיה ןיא ןבעגעגסױרַא טרעוו סָאװ .לייט

 לש ןיד תיב; ןכרוד ןשטנעמ ףיוא
 טרעוו (למיה ןיא טכירעג ךרוד 'יהלעמ
 ןיא רָאי סעדעי ןוא ,י"ןיד רמג., ןפורעגנָא

 רעזעיגילער רעד טיול ,טרעוו רוּפכ םוי
 רעד ןבעגעגסױרַא למיה ןיא ,עיצידַארט

 םעד ףיוא "'המיתח רמג,, רעדָא ,ןיד רמג

 ןיא למיה ןיא לייטרוא רעד ביוא ;שטנעמ
 רזג, ןפורעגנָא רע טרעװ רעטכעלש ַא

 רעד טסייה לייטרוא ןופ גָאט רעד ;ןיד
 ןכַאזטלעג ןיא ךוסכס רעד ;?ןידה םוי;
 ייוצ ןשיװצ בר םייב רָאפ טמוק סָאװ

 ,"הרות ןיד, ךעלנייוועג טסייה ,ןשטנעמ
 לייטרוא םעד סױרַא טיג ןעמ ביוא ןוא
 -ייר , ַא לייטרוא רעד טסייה ץעזעג ןטיול
 -סיוא טרעוו םיוק ןגעקַאד ,''הרות ןיד ענ

 עכלעוו ,םידדצ עדייב ןשיוצ טכיילגעג
 לייטרוא רעד טסייה ,ןיד ילעב., ןסייה

 טָאה ('ל ןירדהנס) ארמג יד :;הרשּפ ַא
 "עקסּפ טשינ ןעז ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג
 ;הרשּפ ַא ןריפכרוד רָאנ "'הרות ןיד., ןענ
 אל, ארמג יד טגָאז 'ל אעיצמ אבב ןיא
 ודימעהש ינּפמ אלא םילשורי הבדחנ
 זיא םילשורי) "הרות ןיד לע םהירבד
 יד סָאװ רַאפרעד רָאנ ןרָאװעג בורח
 -עגסיוא טשינ ךיז ןבָאה רעניואוונייא
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 ןטיול גנערטש ךיז טריפעג רָאנ ,טכיילג
 זַא ,טגָאז ורתי ןיא אתליכמ יד ;(ץעזעג

 תרושמ םינפל, ןייז גהונ ךיז לָאז ןעמ

 רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןגעוו -- ."ןידה
 -טלעג עניײמעגלַא יד וצ עיגילער רעשידיי

 זיא ,דנאל ןדעי ןיא ןטליג סָאװ ןצעזעג
 ןופ גנוניימ יד ארמג רעד ןיא ןַארַאפ

 -רָאי ןט5 ןיא) לבב ןיא לאומש אירומַא
 "אניד אתוכלמד אניד זַא ,(טרעדנוה
 -עג ַא זיא גנוריגער רעד ןופ ץעזעג סָאד
 -רמ) םישרפמ עקידרעטעּפש יד ;ץעז

 (ארתב לווגה קֹרּפ אמק אבב ףיוא ?!יכד
 סָאד ןעו רָאנ זיא סָאד זַא ,ןגָאז
 ,עיצַאנימירקסיד ןָא זיא ץעזעג-גנוריגער
 גנוריגער יד ןעוו רעבָא ,ןדעי רַאפ ךיילג

 קיטליג לָאז סָאװ ,ץעזעג ַא ןייא טריפ
 ןַא סָאד זיא ,ןשטנעמ לייט ַא רַאפ ןייז

 -ַאב לַאפ ַאזַא ןיא ןוא ,טייקיטכערעגמוא
 רַאפ עיגילער עשידיי יד טשינ סע טכַארט
 רעד ןופ לײט-הדגַא םעד ןיא -- .ץעזעג ַא
 -עג טָאג ןגעו טרעוו עיגילער עשידיי
 ייווצ םיא ייב ןַארַאפ ןענעז סע זא ,טגָאז

 -רַאפ ,םימחרה תדמ ןוא ןידה תדמ ,תודמ
 ןוא ץעזעג ןופ טייקנערטש ייןיד,, ,טצריק
 שרדמ ןיא ;טײקיצרַאהמרַאב .,,'!םימחר,
 זַא ,טגָאזעג טרעוו (ביי הבר תישארב)

 רעד ןוא !?םימחר,, זיא 'יהיוה, םש רעד
 ימילשורי ןיא :;ןיד זיא !'םיהלא, םש

 ,טעז טָאג זַא ,טגָאזעג טרעוו ('ב תינעת)
 -וקסיוא ןענָאק טשינ טעװ טלעוװ יד זַא

 טימ ריא וצ ךיז רע טיצַאב ןיד טיול ןעמ
 טָאה תודיסח ןֹוא הלבק רעד ןיא ;םימחר

 "'םימחר,, ןוא יןיד , ןופ הטיש עקיזָאד יד
 -כוז עז -- ,גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא
 ,"הכלה,, ,"ןייד, ,"ןיד תיב. רעטרעוו
 ,"םינבר.

 ןופ ,וניבא בקעי ןופ רעטכָאט הניד
 תישארב שמוח ןיא ,'ל תישארב) האל

 הניד יװ רוּפיס רעד טלייצרעד טרעוו דייל
 םעד םכש ןופ טקידלַאװגרַאפ ןרָאװעג זיא

 678 יאמד--הניד

 ןוא םכש ןופ טשריפ םעד רומח ןופ ןוז
 ךיז ןבָאה יול ןוא ןועמש ןיז סבקעי יװ

 -גייא-םכש יד ןיא ןעוועג םקונ ראפרעד
 , ,טיוטעג ייז ןוא רעניואוו

 ןיא 1919 -- 1856) בקעי ,ןַאונעניד
 -ייצרעד ענייז ;רעלעטשטפירש ;(עשרַאװ
 -עשרעה,, ,"עלעסָאי ,''ףגנ ןבא., ןעגנול

 -ייא ;רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענעז ?"על
 -סקלָאפ ןֹופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענ
 ךַארּפש ןרעל סלַא שידי טימ ןלוש
 ןפורעגנָא ןעמָאנ ןייז ףיוא ;ןליוּפ ןיא

 ,ל .י ןופ טניירפ ַא ןעוועג ;ןלוש-ןאזנעניד
 ןפלָאהעג ליפ טָאה רע ןעמעו ץרּפ
 "ןָאקיסקעל,, ןיא ןזייר ייב םיטרּפ

 ןא 1818 ביל עשוהחי ,ןיקסיד
 ַא ןיא בר ,םילשורי ןיא 1898--ענדָארג

 טנַאקַאב ,(ערעדנַא ןוא קסירּב) טעטש ייר
 רענעעזעגנָא ;'בר רעקסירב,, סלַא ךיוא

 תיב, םילשורי ןיא טעדנירגעג ;קסוּפ

 ןגעק טפמעקעג !?"ןיקסיד ןופ םימותי
 ,לארשי-ץרא ןיא !!הלכשה,

 1808 -- 1809) ריאמ קיזייא ,קיד
 -עטשטפיױש ;'ידיימא,, ךיוא ;(ענליוו ןיא

 -טנַא רעד וצ ןפלָאהעג ;שידיי ןיא רעל

 "עג :הלכשה רענליוו רעד ןופ גנולקיוו

 ,"הנורפז,) שיאערבעה ןיא ךיוא ןבירש

 שידיי ןיא ;('תוינע תכסמ,/ ,?'הלהבה.;

 -רעד רעקילדנעצ ןבעגעגסױרַא רע טָאה
 סיורג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולייצ

 קרעװ ענייז ןגעוו ןטייהלצנייא ;גלָאפרעד
 ,"ןָאקיסקעל , ןיא ןזייר ייב

 ."ןושמש, עז רליללד

 ,"טולב,, עז ;(טולב) םד

 טנכיײצַאב יאמד ןיא הנשמ יד יאמ"
 האובת םתס 'ייאמד, טרָאװ םעד טימ

 טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןטכורפ ןוא !
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 ןופ ןעמונעג טָאה ןעמ יצ ,טייקרעכיז יד
 ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעו ;רשעמ יז
 -טשינ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז טרָאװ
 ןופ םיניד יד ןגעוו ;ןעגנוניימ ערעכיז
 הנשמ ןיא אתכסמ ַא ןַארַאפ זיא יאמד
 א ףיורעד ןוא םיקרּפ 7 טימ םיערז רדס

 ןייק ;אתפסות ךיוא יו ימלשורי ארמג
 ,ָאטשינ ףיורעד זיא ילבב ארמג

 טרעוװ :עיריס ןיא טָאטש עטלַא קׁשמד
 ןוא ד"י תישארב) ך"ינת ןיא טנָאמרעד

 ריא ןפור רעבַארַא יד ;(רעטרע ערעדנַא
 חנ ןב םש זַא ,טסייה סָאד ,''םש לא;

 טרָאד ןעניואוו ןדיי ;טיובעג ריא טָאה
 יסוי יבר אנת ַא ןעוועג;ןטייצ עטלַא ןופ
 ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ תיקסמרוד ןב

 -לטימ ןיא ;(םירבד ביוהנָא ירפס) קשמד
 ןיא ;הלהק עשידיי עסיורג ןעוועג רעטלַא
 ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא טייצ רעיינ רעד

 -נָאמ השמ ןוא ;1840) לובלב-טולב ַא
 -ײרּפַאב ןגעוו טימַאב ךיז טָאה עראיפעט

 יד יז זיא טנייה ;ןדיי עטריטסערַא יד ןע

 רעקיגנעהּפַאמוא רעד ןופ טָאטש-טּפיױה
 .ןדיי 8,000 ייב ןעניואוו סע :עיריס

 סלחר ,ההלב ןופ וניבא בקעי ןופ ןוז ןֹד
 ךיז ןעמָאנ ןייז ףיוא ;'ל תישארב) טסניד

 "עג זיא רעכלעוו ,ןד טבש רעד ןפורעגנָא
 -למ עקרַאטש ענייז טימ טנַאקַאב ןעוו
 ןעמונרַאפ טשרעוצ ןבָאה ייז ;טייל-המח
 ןבעל ,םורד ןיא לארשי-ץרא לייט םעד

 ייז ייב זיא סע לייוו רָאנ ,םיתשלּפ דנאל

 "אב ךיז ייז ןופ לייט ַא טָאה ,גנע ןעוועג
 םיטפוש) לארשייץרא ןופצ ןיא טצעז
 טָאטש יד טעדנירגעג טרָאד ןוא (ח"י
 ןופ ץענערג-ןופצ יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןד
 "עג טָאה ןעמ ןעוו רעבירעד ;:לארשי-ץרא
 ןופצ ןופ לארשי-ץרא ןגעוו ןגָאז טלָאװ
 זיב ןד ןופ,, טגָאזעג ןעמ טָאה םורד זיב
 רעד ןיא ;'ג 'א לאומש) 'יעבש ראב
 טלעטשעגפיוא טבש רעד טָאה ןד טָאטש
 ;ח"י םיטפוש) הכימ לסּפ טָאגּפָא ןַא

 680 לאינד--קשמד

 טבנ ןב םעברי ךלמ רעד טָאה רעטעּפש
 סלַא בדַאק םענעדלָאג ַא טלעטשעגפיוא
 טרָא םעד ףיוא ;(בייי 'א םיכלמ) טָאנּפָא
 שיבַארַא ןַא טנייה זיא ןד טָאטש רעד ןופ
 -ביר ןופ הברוח יד) י"ידאקלא לת;, ףרָאד
 ןופ ;?ןטּפשמ ,ןטכיר טסייה "ןד,, ;רעט

 ןושמש טפוש רעד טמַאטשעג טָאה ןד
 'ה םיטפוש ןופ ;(ג"י םיטפוש) רובגה

 זַא .ןעז וצ זיא ('תוינא רוגי המל ןד;)
 "םי טימ ןעמָאנרַאפ ךיז טָאה ןד טבש רעד

 ,?ינדה דדלא,, עז -- ,יירעראפ

 ןוא קידצ ,םכח ַא ןופ ןעמָאנ לאנד
 ןרעװו לאינד רפס'ך"נת ןיא :;איבנ
 ןוא שיאערבעה ןיא ןייוולייט טלייצרעד
 ןגעוו םירוּפס יד שיאעמַארַא ןיא לייט

 "רעד טרעוו ד--י לאקזחי ןיא ךיוא ;לאינד
 ןָא יילאנד, ןעמָאנ ןטימ קידצ ַא טנָאמ

 זיא סע ןוא ,('ןונ, רעד ךָאנ י'דוי, ַא

 גנאהנעמַאזוצ רַאּפ סָאװ ןגָאז וצ רעווש
 ןיא --- ,לאינד רפס ןטימ טָאה לאנד רעד

 לאינד זַא ,טלייצרעד טרעװ לאינד רפס

 ,הדוהי ינב יד ןופ לגניי ַא ןעוועג זיא
 לבב ןיא ןרָאװעג טכארבעג ןענעז עכלעוו
 ןעוו ןוא ,רצאנדכובנ גינעק ןופ ףיוה ןיא
 טמירַאב רע זיא ןסקַאװעגפיוא זיא רע

 טימ ןוא המכח רעסיורג ןייז טימ ןרָאװעג
 טָאה רע .תומולח ןדיײשַאב ןענעק ןייז
 רצאנדכובנ ןופ תומולח יד ןעוועג רתוּפ

 "עג טמיטשַאב גינעק ןכרוד זיא רע ןוא

 "בכח עלַא ןופ רעטסכעה רעד סלַא ןרָאװ
 טלייצרעד טרעוו ךָאנרעד-- .לבב ןיא םימ

 "ידיי 3 יד טימ רוּפיס רעד לאינד רפס ןיא

 ,הירזע ןוא לאשימ .היננח םיקידצ עש
 ןקוב טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו
 יז טָאה ןעמ ;טָאגּפָא םענעדלָאג םוצ

 ,ןוויוא ןדנענערב ַא ןיא ןפראוועגנײרַא
 .טדַאשעג טשינ ייז טָאה רעייפ סָאד ןוא
 -רעד טרעוװו רפס ןופ 'ה לטיּפַאק ןיא ---
 גינעק רעטצעל רעד ,רצשלב יוװ ,טלייצ
 רע ןוא הדועס ַא טכַאמעג טָאה לבב ןופ
 םילכ עקילייה יד ןעגנערב טזָאלעג טָאה
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 ;ןייוו ייז ןיא ןעקנירט וצ שדקמה תיב ןופ
 ןופ טנַאװ רעד ףיוא ןעמ טָאה גנולצולּפ
 "מוא טביירש סָאװ טנַאה ַא ןעזעג ץַאלַאּפ

 "עג טָאה ןעמ ;רעטרעװ עכעלדנעטשרַאפ

 טרעלרעד ייז טָאה רעכלעוו ,ןלאינד ןפור

 -רפו לקת אנמ אנמ,, רעטרעוו יד סלַא
 וצ בורח ןסָאלשַאב טָאה טָאג זַא ,ןיס

 -לעז רעד ןיא ;לבב ןופ הכולמ יד ןכַאמ
 -רעד ןרָאװעג רצאשלב זיא טכַאנ רעב

 ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא לבב ,טרעדרָאמ
 "רעד טרעוו 'ו לטיּפַאק ןיא --- .ידמ ךרוד
 ידמ ןופ גינעק רעד שוירד יװ טלייצ
 טשינ לָאז רענייק זַא טנדרָארַאפ טָאה
 -תמ ָאי טָאה לאינד ןעוו ןוא ,ןייז ללּפתמ
 ןפרָאװעגנײרַא םיא ןעמ טָאה ,ןעוועג ללּפ
 ןבייל טימ בירג ַא ןיא ףָאוטש סלַא

 -עג טשינרָאג םיא ןבָאה ןבייל יד רעבָא

 בייי לטיּפַאק זיב 'ז לטיּפאק ןופ --- .ןָאט
 -ויזח,, יד ןבעגעגרעביא ןרעוו ,רפס ףוס

 ףיוא ןיא םולח ןיא ןעגנואעז יד ,"תונ
 יו ,ןעזעג טָאה לאינד סָאװ .,ךַאו רעד

 -טנַא טעװ סרּפ ןוא ידמ תוכולמ יד ךָאנ

 ,(דנאלנכירג) ןוי ןופ הכולמ יד ןייטש
 ןיא ןרעו טליײטעצ ךָאנרעד טעװ עכלעוו
 טעװ ןופצ ןופ ךלמ רעד יוװ ןוא ,תוכולמ 4

 ןוא םורד ןופ ךלמ ןטימ ןטלַאה המחלמ

 ףיוא טייצ עטכעלש ַא ןעמוק טעוװ סע יװ
 תיב ןופ דימת ןברק רעד יװ ןוא ןדיי
 עשידיי ןוא ,לטב ןרעו טעװ שדקמה
 יו ןוא ,אנוש ןטימ ןטלַאה ןלעוװ םיעשוּפ
 הפעבש םיעבש) טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 חישמ ןעמוק טעװ (םינשו םישש םיעבש
 -- .טיובעגפיוא ןרעו טעװ םילשורי ןוא
 סָאװ ,ןוי ךלמ םעד טימ זַא רָאלק זיא סע

 לאינד טָאה ידמו סרּפ ןעמענייא טעוװו

 יזַא ןודקומ רעדנאסקעלַא טניימעג
 ארזע ןבא יו םישרפמ עקילָאמַא יד ןגָאז

 ןיא עטנרעלעג יד ךיוא ןוא ערעדנַא ןוא
 ןיא טרָאּפָאּפאר יו ,טייצ רעיינ רעד
 -למ רעד טימ .(ערעדנַא ןוא י!ןילמ ךרע;
 ""םורדה ךלמ,, ןוא "!ןופצה ךלמ,, ןופ המח
 ןשיוװצ תומחלמ יד טניימעג רע טָאה
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 טייצ עטכעלש יד .עיריס ןוא ןטּפיגע
 "ויטנא ןופ הרזג יד רעכיז זיא ןדיי רַאפ
 "עגניירַא טָאה עכלעוו ,סענאפיפע סוכ
 ןיא (''םמושמ ץוקש,,) טָאגּפָא ןַא טלעטש

 ןברק םעד טפַאשעגּפָא ןוא שדקמה תיב

 רפסמ םעד טגנַאלעבמַא) סָאװ .דימת

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז !"העבש-םיעבש,,
 ןעגנוניימ ליפ םישרפמ ענעדישרַאפ ךרוד
 ןעו ,ץק םעד ןייז וצ הלגמ ןליצ סָאװ
 ןדיי יד ןשיווצ -- .ןעמוק טעװ חישמ

 ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא זיא לבב ןיא
 תיב ַא טנַאקַאב ןעוועג ארמג רעד ןופ
 יד ;(א"כ ןיבוריע) לאינד ןופ שרדמה

 ןט12 ןופ אלעדוט ןופ ןימינב יבר עדנזייר

 ןוא ("ןימינב תועסמ,) טרעדנוהרָאי
 טייצ רענעי ןופ ךיוא היחתּפ יבר ךיוא
 ןיא זַא ןלייצרעד ('היחתּפ יבר בוביס ,)
 ,רבק סלאינד ןזיוועג ןעמ טָאה ןשוש

 -- 1820 ןתנ םייח ,רעציבמעד
 ,רעקירָאטסיה ןוא בר ,(עקָארק ןיא 2
 "ײדַאב עסיורג ַא ןבָאה םירפס טנעמעוו
 -שידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ גנוט
 רעציבמעד ;ןלױּפ ןיא עטכישעג רעשינבר

 טָאה ,עקָארק ןיא ןיד תיב בא ןעוועג זיא

 טמירַאב ןדמל ןסיורג ַא רַאפ טמעשעג
 ,םיקלח ייווצ) 'ייפוי תלילכ , ןייז זיא
 רע עכלעוו ןיא ,(1896 --- 1888 אקָארק
 ןופ םינבר יד שיפארגָאיב טעברַאַָאב

 ןוא ,ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןופ גרעבמעל
 "יה ןענעז ייז ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ענייז
 -עג ךיוא טָאה רע ;לופטרעוו שירָאטס
 (1892 עקָארק) יי"תרקב יבתכמ,, ןבירש
 "ףןח תיול, ,'תוצרא עברא דעו, ןגעוו

 -ָאטסיה טימ היבאר ןפיוא (1889 עקָארק)
 "ות ילעב יד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עשיר

 ,תופס

 ,עּפָאריײא-ןופצ ןיא הכולמ קרַאמנער
 ,רעניואוונייא ןאילימ ןבלַאה ַא ןא 2
 "יואוו עכלעוו ,ןדיי 6,000 ךרעל יז ןשיווצ
 -ָאק טָאטשטּפױה רעד ןיא סנטסיימ ןענ
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 -לופ קרַאמנעד ןיא ןבָאה ןדיי :ןגַאהנעּפ
 -אב יד וצ ;גנוקיטכערַאבכיײלג עקידנעטש
 -נארב גרָאעג טרעהעג ןבָאה ןדיי עטמיר
 "-ןריקנַאב יד ,ןעסנָאמיס רָאסעּפָארּפ ,סעד

 ןיא :טדימשדלָאג ,רָאיכלעמ סעילימַאפ

 -עגמוא ןענעז 1942--1940 המחלמ רעד
 ,ןדיי לייט ןעמוק

 רעד ןוא ,טרָאװ שיכירג סילאּפאקעד
 ןעמָאנ ןטימ ;'טעטש 10, זיא שטייט

 רעד ןיא ןפורעג ןעמ טָאה !סילאּפַאקעד;
 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טייצ רעטלַא
 ןיא טעטש ןופ דנוב םעד .ינש תיב ןופ

 -לעוו ,עיריס ןוא ןדריה-רבע ,לארשייץרא

 -ירג ךרוד ןטסיײמָא טניואוואב ןענעז עכ
 -גיא עשידיי טשינ ערעדנַא ןוא עשיכ
 טַאהעג ןבָאה טעטש 10 יד .רעניואוו
 ןוא ייז ןשיווצ ןוא ,עימָאנָאטױא רעייז

 ןפמַאק עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןדיי
 עז סילָאּפָאקעד ןיא טעטש ערעסערג יד

 ."יפ ,(סילאּפאטיקס) ןאש תיב ןעוועג ןענ

 "מד ,(ןומע תבר רעקילָאמַא) איפלעדאל
 ;(אתיסוס) סָאּפיה ןוא ,הרדג ,אלעפ ,קש
 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז טעטש לייט ןגעוו
 יז יצ ,עטנרעלעג יד ייב ןעגנוניימ ענעד

 "עד רעד ;סילאּפאקעד םוצ טרעהעג ןבָאה
 עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה סילָאּפָאק
 ;םוטנטסירק סָאד ןטיירּפשרַאפ םייב

 -אקעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא
 -יה, ןייז ןיא רעװָאקינרעשט טיג סילָאּפ

 ."תיטסינלהה הפוקתב םינויהו םידוה

 ,י"קורד, עז סֹוֿפד

 -ַאב ךעלנייוועג ,'יקיטאמארג, קודקד
 ןופ קיטאמארג יד טימרעד ןעמ טנכייצ
 טרעוװו קודקד טרָאװ סָאד ;שיאערבעה
 סלַא ו"ט תוכרב ארמג ןיא ןיוש טצונַאב

 "רעוו ןקירדסיוא ןיא !!ןייז ךילטקניּפ ,

 הליגמ) טנָאמרעד ךיוא טרעוו סע :רעט
 -פוס יקודקד,, ןוא 'יהרות יקודקד, (ט'יי
 תויתוא יד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ "יםיר
 ;הרות ירפס יד טביירש ןעמ עכלעוו טימ

 84 קודקד---סילאפאקעד

 ןענעכיײצַאב וצ קודקד טרָאװ סָאד רעבָא

 רעד ןיא טשרע ןעמ טניפעג קיטאמארג
 זַא ,רעכיז זיא סע .םינואג יד ןופ טייצ
 ןעוועג ןענעז קודקד ןופ םיללכ עסיוועג
 ןוא ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש טנַאקַאב

 ,ארמג ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד ןיא רעכיז
 "-ערבעה רעד ךיז טָאה טלקיװטנַא רעבָא
 ןופ טייצ רעד ןיא טשרע קודקד רעשיא

 "נוהרָאי ןט8 ןופ קידנבױהנָא ,םינוַאג יד
 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא טרעד

 -כיילג ןבָאה סע ;קיטאמארג רעשיבַארַא
 םיללכ יד ןלעטשטסעפ ןעמונעג קיטייצ
 ןופ םימכח ענעעזעגנָא יד ייס קודקד ןופ
 -לעוו ןופ ,ןדיי יד ןופ ייס ,רעמיאַארַאק יד

 "עז ןטייצ ענעי ןיא עטסנטיידַאב יד עכ

 יבר ,שנוד ,ןואג הידעס בר ןעוועג ןענ
 הנוי יבר ,גויח הדוהי יבר ,קורס ןב םחנמ
 ,(ייז ןופ רעטסדנטיײידַאב רעד) חאנג ןבא

 דוד יבר רעכַאנ ,ארזע ןבא םהרבא יבר

 והילא יבר רעטעּפש רָאג ,(קדר) יחמק
 "עגסיוא טָאה סָאװ רעטשרע רעד) רוחב

 ןוא ,(שיטירק-שירָאטסיה קודקד טשרָאפ

 רהצ) אנעה ןמלז יבר ערעיינ יד ןופ

 ,באז ןב ,םייהנדייה ףלָאװ יבר ,(''הבתה

 טימ :ערעדנַא ליפ ןוא וטַאצול דוד לאומש

 ךיז ןבָאה קודקד ןשיאערבעה םעד ןשרָאפ

 -גרעלעג עכעלטסירק טקיטפעשַאב ךויא

 "אב רעד ןוא ףרָאטסקוב ,ןילכייר יװ עט

 ליפ ןוא ,סוינעזעג ייז ןופ עטסדנטייד

 קודקד ןופ ןלײט-טּפיױה יד -- .ערעדנַא

 וצ ,(טרָאװטּפױה) 'יםש,, ןופ טײטשַאב

 ראותה םש רעד ךיוא טרעהעג סע ןכלעוו

 ;ערעדנַא ןוא (טרָאװ-סגנונעכיײצַאב)

 ""הלמ,, ןוא ,(ברעוו ,טרָאװטיײצ) יילעפ,

 ףיוא טנורג רעד .(טרָאװ-סגנודניברַאפ)

 ,זיא קודקד רעד ךיז טציטש סע ןכלעוו

 -ַאב טרָאװ עשיאערבעה סעדעי טעמכ זַא

 ןופ ,לצרָאװ ַא ןופ ,שרש ַא ןופ טייטש

 רעד ןפורעג ןרעוו סָאװ ,ןבַאטשכוב 8

 רעד ,ילעוּפה 'ּפ, בַאטשכוב רעטשרע

 רעטירד רעד ןוא ,יילעוּפה 'ע,, רעטייווצ
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 -טנורג ןקיזָאד םעד ןגעוו .!!לעוּפח 'ל,
 -יימ עקרַאטש ַא ןעוועג לָאמַא זיא ללכ
 םיקדקדמ יד ןשיווצ טייקנדישרַאפ-סגנונ
 ןופ רָאנ ןטלַאהעג ןבָאה לייט עכלעוו ןופ

 ןופ גנוניימ יד טָאה טגיזעג ;ןבַאטשכוב 2

 ןיא ןעגנושרָאפ עיינ יד ,ןבַאטשכוב 2 יד
 טָאה רעטרעװ שיאערבעה ןופ יוב םעד

 -רַאפ םיללכ עיינ ייר ַא טלעטשעגטסעפ
 יוב-רעטרעוו ןשיאערבעה םעד קידנכיילג
 "עס ערעדנַא ןופ יוב-רעטרעוו םעד טימ

 שיבַארַא ,שיאעמַארַא) ןכארּפש עשיטימ

 ןופ עטכישעג רעד ןגעוו -- .(ערעדנַא ןוא
 -ײמַא רעכיב ליפ ןַארַאפ ןענעז קודקד

 "אפ ןיא שיאערבעה ןיא ;שטייד ןיא ןטס

 רעכַאב ,ייקודקדה תודלות., סרענרעל ןַאר
 ."קודקדה ינצנ,;

 ,(1905 -- 1821) ןרהא השמ ,יסּפארד
 רעוט-ללכ ןוא ּפארטנאליפ .,טַאקָאװדַא
 גנוגעוואב רעד ןפלָאהעג ;עקירעמַא ןיא
 ןענַאבנזיא טיובעג ,טעברַא-ןעיורפ ןגעק

 ןטלַאהעג ,םרָאפער ןופ רענגעק ;ןקירב ןוא
 ןייז ןיא ;ךַארּפש עשיאערבעה ןענרעל ןופ

 -רַאפ ןייז טזָאלעגרעביא 'רע טָאה האווצ
 -פיוא ראפ רעלאד ןאילימ ַא רעביא ןגעמ
 עלושכיה ַא עיפלעדאליפ ןיא ןלעטש
 -יסּפארד ןעמָאנ ןטימ לארשי תמכח רַאפ
 -עג טנפעעג זיא שזדעלַאק רעד ;שזדעלָאק

 ,1909 ןיא ןרָאװ

 יקדרד טסייה ארמג רעד ןיא יקדרד
 ט"פ תבש ןיא ??ךעלגניא, ,"רעדניק;

 אלו אמעט יבסב אל; ארמג יד טגָאז
 טשינ ןבָאה טייל עטלַא) ייהצע יקדודב

 טינ ןענָאק רעדניק עניילק ןוא לכש ןייק
 -נַא ןוא וייל ןיטג ןיא ;(הצע ןייק ןבעג
 ןַארַאפ זיא ארמג רעד ןיא רעטרע ערעד
 ןופ דמלמ ַא טסייה סָאד ,י'יקדרד ירקמ,
 רעד טמַאטש ןופרעד :רעדניק עניילק
 -כוז עז -- ."דמלמ-יקדרד, קורדסיוא

 ,"דמלמ,, טרָאװ

 06 קרד---יסּפארד

 ןופ טייז רעטכער רעד ןופ ןעמָאנ םורד
 טכיזעג ןטימ טייטש ןעמ ןעוו ,טלעוו רעד

 טָאה ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;חרזמ וצ
 "עג זיא סָאװ לארשי-ץרא ןופ לייט רעד
 ךיוא ,הדוהי סלַא טנַאקַאב לָאמַא ןעוו

 "נת יד ןוא ,םורד ןעמָאנ םעד ןגָארטעג
 ןבָאה טניואוועג טרָאד ןבָאה סָאװ םיא
 תומםיו 'םורדבש וניתובר,, ןסייהעג

 ,(ב"יס

 לייט-םורד ןיא דנאל עקירפַא םורד
 -יטירב רעד ןיא עינימָאד ;עקירּפַא ןופ

 -גייא ןאילימ 9 ייב טָאה ;עירעּפמיא רעש
 ;ןדיי טנזיוט 80 ייב ייז ןשיוװצ ,רעניואוו
 אתוכז םהרבא יבר זַא ןזיוועגנָא טרעוו סע

 עד אקסאוו רעדנזייר םעד ןפלָאהעג טָאה
 -טנַא (טרעדנוהרָאי ןט12 עדנע) עמַאג
 עשידיי ערעסערג ַא ;:עקירפַא-םורד טקעד

 טָאה עקירפַא -םורד ןיא גנורעדנאוונייא
 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא ןבױהעגנָא ךיז
 "סור ןופ ןטסײמַא ,טרעדנוהרָאי ןט9
 "עג ןדיי ןלָאצ ערעסערג ;ןליוּפ ןוא דנאל

 ןאטּפייק ,גרובסענאהאי ןיא ךיז ןעניפ

 "ידיי יד ;ןרָאהסטוא ,איראטערּפ ,ןאבראד
 ךייר ןענעז עקירפַא-םורד ןיא תולהק עש

 ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןיא
 ןטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא תורות-דומלת

 -םורד ןיא זיא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד
 ןענישרעד סע :;קרַאטש רעייז עקירפַא
 ךיוא יו ,ןטפירשנכָאװ עשילגנע-שידיי

 -ַאקירפַא רעד, טפירשנכָאװ עשידיי יד

 ."רענ

 ,רפס רעשיאערבעה עטשרע סָאד קורד
 גנאל טשינ ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ
 ,1440 רָאי ןיא גנודניפרעד-קורד רעד ךָאנ

 הרות ףיוא י"שר שוריּפ רעד ןעוועג זיא
 ןיא אישזדער ןיא ,עילַאטיא ןיא טקורדעג
 ןיא ;וטרג ןב םהרבא ךרוד 1479 רָאי
 ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענעז רָאי ןבלעז
 ךלַאב :אקאס עד אוואיפ ןיא םירוט יד

 ןביױהעגנָא ןבָאה 1483 רָאי ןיא ךָאנרעד
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 רעדילגטימ יד םירפס עשיאערבעה ןקורד
 (וניצנוש) אנישטנַאס עילימַאפ רעד ןופ
 עכלעוו ,אנישטנאס טָאטש רעד ןיא
 ןיא ןעיירעקורד טגיילרַאפ ךָאנרעד ןבָאה

 .ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק) טעטש ערעדנַא

 -ַאטשטנַא ןענעז קיטייצכיילג ;(ערעדנַא

 עינַאּפש ןיא ןעיירעקורד עשיאערבעה ןענ

 טקורדעג ןענעז סע ואוו ,לַאגָאטרָאּפ ןוא

 ,םירפס 20 ךרעל יו רעמ טשינ ןרָאװעג
 שורג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא דלַאב לייוו
 עקיזָאד יד :רעדנעל עדייב ןופ ןדיי ףיוא
 ןזיב ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ ,םירפס

 -בוז עז) ןלובַאנוקניא ןסייה ,1800 רָאי

 "רָאי ןט16 ןיא ;("ןלובַאנוקניא,, טרָאװ
 "ורד עשיאערבעה ןעוועג ןענעז טרעדנוה

 דנאלשטייד ןיא טעטש ייר ַא ןיא ןיירעק
 ןליוּפ ,(ערעדנַא ןוא ןלעק ,טרופקנארפ)
 (תפצ) לארשייץרא ,(ןילבול ,עקארק)

 יירעקורד יד ןעוועג זיא קיטכיוו רָאג ןוא
 עטשרע סָאד טָאה עכלעוו ,עיצענעוו ןיא

 טרדסעגנייא ןוא ,ס''ש ץנַאג טקורדעג לָאמ
 ,טנייה ייז ןבָאה רימ יוו ױזַא ,םיפד יד

 "ערבעה סָאד טָאה טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא
 ןטסיײמַא טילבעג ןזעוו-יירעקורד עשיא
 קיטייצכילג רעבָא ,םאדרעטסמַא ןיא

 ךיוא ןעיירעקורד טעדנירגעג ךיז ןבָאה

 -תהרָאי ןט18 ןופ ;:טעטש ערעדנַא ןיא
 -ורד עשיאערבעה רימ ןעניפעג ןָא טרעד
 סע ואוו רעדנעל עלַא ןיא טעמכ ןעיירעק
 לָאצ ערעסערג ַא טניואוועג רָאנ ןבָאה
 -רעד זיא טָאװ ,ךוב עטשרע סָאד !ןדיי
 לָאז ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעניש

 תבכרמ,, רעד (טשינ סע זיא רעכיז) ןייז
 ןיא טקורדעג ,לישנַא 'ר ןופ "הנשמה
 -שיאערבעה ַא זיא סָאד ;1524 עקָארק
 טרָאס רעסיוועג ַא ןוא ךוברעטרעוו שידיי
 -עקורד יד --- .שמוח ןפיוא ץנאדרָאקנָאק
 ןוא ,'סופד,, טסייה שיאערבעה ףיוא ייר
 יד ןיא רעבָא ,סיפדמ,, רעקורד רעד
 טשינכָאנ טרָאװ סָאד זיא ןטייצ עטשרע

 טָאה ןעמ ןוא ןעמונעגנָא לארעביא ןעוועג

 , 08 שוירד

 רעקורד םעד ןפורעגנָא םירפס לייט ןיא
 יד {'ףרצמ,, רעצעז םעד ןוא !יקקוחמ,
 יד :ןטרָאס יירד ןעוועג ןענעז ןבַאטשכוב

 "רעבייוו ןוא בתכ-י'ישר ,תועבורמ תויתוא
 ןגעלפ רעקורד עשידיי יד ,בתכ-שטייט
 ןבעג וצ ןעיֿמַאב ךיז טייצ עסיוועג ַא

 ייס ןטנעמַאנרָא ,ןעגנוריצַאב ענעדישרַאפ

 ןטשרע םייב ,םירפס יד ןופ בױהנָא ןיא

 םוצ ייס ,טַאלב-רעש ןיא רעדָא בַאטשכוב
 ןשיאערבעה ןגעוו --- .םירפס יד ןופ ףוס

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןזעוויירעקורד

 ;ןעגנולדנאהּפָא ןוא רעכיב עכעלריפסיוא
 ןענישרעד 1958 רָאי ןיא זיא שידיי ןיא

 -ידיי,, סקנארפ ןַאמרעה .רד קרָאי-וינ ןיא

 -ירבסיוא ךוב ןוא עיפארגָאּפיט עש

 זיא שיאערבעה ןיא ;?טסנוק-סגנוט

 סופדה השעמ תישאר ,, סנָאסלאווכ ןַארַאפ

 ןענעז סע ;(4897 ,עשראוו) יילארשיב

 -ַאב ןגעוו סעיפארגָאנָאמ ןענישרעד ךיוא

 .ןעיירעקורד ערעדנוז

 רעשיסרעּפ רעטלַא רעד ןיא שוירד

 סָאװ םיכלמ 3 ןעוועג ןענעז עירעּפמיא

 רעד ;(סוירַאד) שוירד ןסייהעג ןבָאה

 רעד רַאפ 486 ןברָאטשעג זיא רעטשרע

 רעטייווצ רעד :גנונעכערטייצ רעקיטציא

 "ציא רעד רַאפ 404 ךרעל ןברָאטשעג זיא

 זיא רעטירד רעד ;גנונעכעדטייצ רעקיט

 -ציא רעד רַאפ 280 ןרָאװעג טרעדרָאמרעד

 טָאה םיא ךָאנ ןוא ,גנונעכערטייצ רעקיט

 רעדנַאסקעלַא עיסרעּפ ןעמונעגרעביא

 טנָאמרעד ןרעװ ךיינת ןיא -- .ןודקומ

 טשינ ןיא סע ןוא ,שוירד םיכלמ ייווצ

 'ט לאינד ןיא .טניימ ןעמ ןעמעוו רָאלק

 ןופ גינעק רעד שוירד טנָאמרעד טרעוו

 ;לבב טרעבארעד ןבָאה לָאז סָאװ ,ידמ

 "עג טרעבארעד זיא לבב סָאװ םעד בילוצ
 שאר) ארמג יד טגָאז ,שרוכ ךרוד ןרָאװ
 שוירד ןקיזָאד םעד טימ זַא ('ג הנשה
 שוירד ךיוא ןַארַאפ ;שרוכ ןעמ טניימ
 טייצ סנעמעוו ןיא 'ד ארזע ןיא טנָאמרעד

 ,םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא ארזע
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 ןכָאװ:רעיורט יירד יד ןכַאװ יירד
 העשת ןוא זמתב רשע העבש ןשיװצ
 "ורי ןברוח ןופ קנעדנָא םוצ רעיורט ;באב
 ""םירצמה ןיב,, ןפורעג ךיוא טרעוו ;םילש

 שרדמ רעד ןוא (ןצענערג יד ןשיווצ)
 הכיא קוסּפ םעד ןייא טשטייט יתבר הכיא
 "םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ, 'א

 טגנערב שרדמ רעד ;געט עקיזָאד יד ףיוא
 ןשרעה געט עקיזָאד יד ןיא זַא ,טרָאד

 טינ ףענעז םיגהנמ רעיורט יד .םיקיזמ
 טוט ןעמ ,תונותח ,םיאנת ןייק ןכַאמ וצ
 ךיז טרעש ןעמ ,שובלמ יינ ןייק ןָא טינ

 -גָאטײרפ ןעמ טגניז ןלוש יד ןיא ;טינ

 "ירט רעד טימ 'יידוד הכל; סטכַאנוצ

 ."הירעו ןויצ ילא,, ןופ עידָאלעמ רעגירע
 -ףארטש ןעמ טנעייל םיתבש יירד יד ןיא
 םיניד יד .(אתונערופד אתלת) תורטפה
 ןחלוש ןַארַאפ ןענעז ןכָאוװ יירד יד ןגעוו

 ,םייח חרוא ךורע

 . 1994 -- 18959) דערפלַא ,סופיירד
 ,יימֹרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןאטיּפַאק

 ַא ןפורעגסױרַא טָאה סעצָארּפ סנעמעוו

 "נַא ןיא ךיוא ןוא ךיירקנארפ ןיא םרוטש

 עשיטימעסיטנַא ײר ַא ;רעדנעל ערעד

 ןיא טקידלושַאב םיא ןבָאה רעריפ-ײמרַא

 -עג סָאד ;דנאלשטייד תבוטל שזַאנָאיּפש

 טלייטרוארַאפ (1894) םיא טָאה טכיר

 ףיוא רָאי 10 ףיוא ןרעו וצ טקישרַאפ

 -עצ זיא ךיירקנַארפ ;לזניא-סלווייט םעד

 -נַא יד :ןרעגַאל ייווצ ןיא ןרָאװעג טלייט

 סופיירד זַא ,טעטּפױהַאב ןבָאה ןטימעסיט

 -ַאב ןעוועג ןענעז סע םגה ,קידלוש ןיא

 ףיוא ,וירב-שזַאנָאיּפש רעד זַא ,ןזייוו

 "עג ךיז טָאה גנוקידלושאב יד עכלעוו

 ַא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא ,טציטש

 יד ןיזַאהרעטסע ריציפָא ןשיזיוצנארפ

 -עוו ןיא ןלארעביל ןוא רעפמעק-טייהיירפ

 רעד ןענַאטשעג ןענעז סע ץיּפש סנעמ

 ,ָאסנאמעלק .ַאלָאז לימע רעלעטשטפירש

 זיא סופיירד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ,ראקיפ

 690 ץרא ךרד--ךכָאװ "ירד

 "עג זיא ןינע סופיירד רעד ,קידלושמוא

 -קַאער רעד ןשיווצ טקנוּפ-ףמַאק ַא ןרָאװ

 1899 רָאי ןיא ןלארעביל יד ןוא עיצ
 ןוא ,טרידיווער סעצָארּפ םעד ןעמ טָאה
 טלייטרוארַאפ רעדיוװ טָאה טכירעג סָאד
 -ַאב וצ םיא טגיײלעגרָאפ רָאנ ,ןסופיירד
 .ןרָאװעג טקידענגַאב זיא רע ןוא ,ןקידענג

 "ער יד ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא 1906 ןיא
 "ער זיא סופיירד ןוא סעצָארּפ ןופ עיזיוו
 רעקידלושמוא סלַא ןרָאװעג טריטיליבַאה

 עלַא ןבעגעגקירוצ םיא טָאה ןעמ ןוא

 -ָארּפ -סופיירד רעד ;ריציפָא סלא טכער
 ןוא ןקעוװרעד וצ ןפלָאהעג טָאה סעצ

 -אב עשידיי-לַאנאיצַאנ סָאד טקרַאטשרַאפ
 עשירָאטַאלימיסַא ךס ַא ןיא ןייזטסואוו
 עטסדנטיידאב יד טַאהעג טָאה ןוא ןזיירק
 ,לצרעה .רד ףיוא גנוקריוו

 ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ,(געוו) ךרד
 (םירפס ערעטעּפש ,ך"נת ןיא ךיוא ןוא)
 טרָאװ עשיאערבעה סָאד טצונַאב טרעוו
 ליו ןעמ ןעוו ייגעוו,, טַאטשנַא יךרד,

 "יוא עגיטסייג ַא ןענעכייצַאב טימרעד
 זיא סע, טגָאז ןעמ ,גנוטכיד ַא ,גנוריפ
 "יוא יד זַא ,טסייה סע ;'ךרד ןייק טשינ

 "חה ךרד, טגָאז ןעמ ;טשינ גוט גנוריפ
 ןעמ ;גנוריפיוא עשידיסח) 'יתוריס

 םידיסח ןופ גנוריפיוא יד ףיוא ךיוא טגָאז

 ןופ ךרד רעד, יבר ןטמיטשַאב ַא ןופ

 ."ךרד רעקצאק רעד,, ,לשמל ,י'יבר רעייז

 .טרעװ (ט''כ תוכרב) ארמג רעד ןיא ---

 געוו ןיא קעװַא טייג רענייא זא ,טגָאזעג
 טרעװ עכלעוו ,הלפת ַא ןגָאז רע ףראד

 ןופ טעבעג סָאד;,) ךרדה תלפת,, ןפורעגנָא

 לָאז געוו רעד זַא ,זיא הלפת יד ;("געוו

 .רעבירַא םולשב

 ,(טלעוו רעד ןופ געוו רעד) ץרא ךרד
 ןיא ןעמ טייטשרַאפ קורדסיוא םעד טימ
 יד ,סנטשרע ןכַאז ייוצ ארמג רעד
 ןענידרַאפ וצ שטנעמ ןופ גנוקיטפעשַאב
 יקרּפ ןיא הנשמ יד ןוא ,הסנרּפ ףיוא



 שרד--ירומא יכרד 01

 הרות דומלת הפי, טגָאז 'ב קרּפ תובא
 ןענרעל וצ טוג זיא סע 'יץרא ךרד םע
 -אב ַא ןבָאה וצ קיטייצכיילג ןוא הרות

 יד ,סנטייווצ ;הסנרּפ ףיוא גנוקיטפעש
 ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ,תודימ עטוג

 ארמג יד ;ןשטנעמ ערעדנַא וצ גוצַאב ןיא
 טנרעל הרות יד זַא ,טגָאז ו'ּפ אעיצמ אבב
 ןעוועג זיא שטנעמ ַא ביוא זא ,ץרא ךרד
 -רעד ךיז רע לָאז ,םענייא ייב טסַאג ַא

 -עי ייב ךיז טרעה סָאװ ןגערפכָאנ ךָאנ
 רעשידיי רעד ןיא טמַאטש ןופרעד ;םענ
 ךיוא י"יץרא ךרד,, קורדסיוא רעד ךַארּפש

 ,שטנעמ ןרעטלע ןא דובכ ןבעגּפָא רַאפ
 ןרעטלע ןַא ראפ ץרא ךרד,, ,טגָאז ןעמ ןוא
 ןוא תודימ עטוג יד ןגעוו -- .!טנעמ

 ןטייצ-ארמג יד ןופ ןַארַאפ ןענעז םיגהנמ
 ןטימ תותכסמ עניילק ערעדנוזאב ייווצ
 (ערעסערג יד) 'הבר ץרא ךרד; ןמָאנ

 םוצ :ערענעלק יד) '!אטוז ץרא ךרד; ןוא
 ןבעגעגוצ זיא ייאטוז ץרא ךרד,, ןופ ףוס
 ןגעוו "םולשה קרּפ, רערעדנוזַאב ַא

 ןעניפעג תותכסמ עקיזָאד יד ןיא ;(םולש

 ביל ףרַאד ןעמ :רעטרעװ עכלעזַא רימ
 ריא ןוא ןיילַא ךיז יווװ ,יורפ יד ןבָאה
 שטנעמ ַא ןײלַא ךיז יו רעמ ןייז דבכמ
 םייב , ןגעוו ענייז עלַא ןיא ןייש ןייז ףרַאד

 ןעמ ןעוו ;ןײגסױרַא םייב ןוא ןעמוקניירַא
 ןטרַאוו ןעמ לָאז ,ןסע שיט םייב ךיז טצעז
 ביוא ;ןביוהנָא טעו רעטסטלע רעד זיב
 וטסלָאז סטכעלש ריד ףיא טדער ןעמ
 וד רעדייא ךיז ןכערַאב :ןרעפטנע טשינ
 "םולשה קרּפ, רעד ;סיור סעּפע טסגָאז
 -כיוו רעד ןגעוו רעטרעוו ליפ טלַאהטנַא
 עקיזָאד יד ןעוו -- .םולש ןופ טייקיט

 זיא ,ןרָאװעג טסאפראפ ןענעז תותכסמ
 "ורי ארמג רעד ןיא ןיוש ;ןגָאז וצ רעווש

 טכַארבעג טרעװ ('ז קרּפ תבש) ימלש
 ;ץרא ךרד תוכלה ןופ גנולמַאז ַא ןגעוו
 ןופ טייצ רעד ןופ ץיתולודג תוכלה,, רעד
 ןיא ,ארייק ןועמש בר רבחמ ,םינואג יד
 טגנערב (טרעדנוהרָאי ןט8 ןופ טימ רעד
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 יד רעבָא ,''הבר ץרא ךרד, ןופ רעטרעוו

 זדנוא ייב ךיז ןעניפעג רעטרעוו עקיזָאד
 ןָא טלָאמעד ןופ .אטוז ץרא ךרד ןיא

 ענעדישרַאפ ךרוד טכַארבעג ייז ןרעוו

 רוזחמ ,י'שר ,ןואג םרמע בר) םירבחמ
 ,סיוא טזייוו סע !ערעדנַא ןוא ירטיז

 ,ןרָאװעג טשימרַאפ ןענעז םיקרּפ ךס ַא זַא

 לייט א זא גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא

 וצ ןרעהעג הבר ץרא ךרד ןופ םיקרּפ

 אתכסמ ןופ םיקרּפ ןוא ,''הלכ,, אתכסמ

 -סיוא -- .הבר ץרא ךרד וצ ןרעהעג הלכ

 ןופ אטוז ןוא הבר ץרא ךרד ןופ ןבַאג

 "עג ןענעז ןעגנוקרעמַאב ןוא די ינתכ

 -רובמַאה ,גרעבדלָאג ךרוד ןרָאװעג טכַאמ
 ,יגַארװַאט ןוא רעג

 ,"ןביולגרעבא , עז ירומא יכרד

 ,"םולש, עז םֹולׁש יכרר

 סָאד שוןרד ,ןשרד ,השרד ,שרד
 רעד זיא שיאערבעה ןיא שרד טרָאװ

 ןוא ,ןרעדָאפ ,ןגערפכָאנ ,ןשרָאפ שטייט
 ריעש תאו; 'י ארקיו ןעניפעג רימ
 -ָאפעג טָאה השמ) 'השמ שרד תאטחה

 הקברייב ןוא ,(תאטחה ריעש םעד טרעד

 "'ה תא שורדל ךלתו, (ה"כ תישארב)
 (טָאג ןגערפכָאנ ןעגנַאגעג זיא יז)
 ןופרעד ;(ז'י םירבד) '"בטיה תשרדו;

 טייצ רערעטעּפש רעד ןיא ןרָאװעג זיא
 ןוא ,ןענרעל, ךיוא יישרד, ךיינת ןופ

 שורדל ,(ז ארזע) ארזע ייב ןעניפעג רימ
 ןופ הרות יד ןענרעל וצ) *' 'ה תרות תא
 ןעניפעג ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;(טָאג

 -סיוא, ראפ יישרד,, קורדסיוא םעד רימ
 רעד ךיוא ךעלגעמ זיא סָאװ ,!ןשטייט
 רימ :ארזע ןיא קוסּפ ןטנָאמרעד ןופ ןיז
 "שרד,, ןופ ןיז םעד ךיוא רעבָא ןעניפעג
 עכלעוו ,ןכַאז קוסּפ ןיא ןשטייטנייא סלַא
 -עד ןוא ,טשּפ רעכַאפנייא רעד טשינ ןענעז
 ןשיוװצ ץַאזנגעק ַא ןַארַאפ זיא טלָאמ
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 תבש) ארמג יד ןוא ,ײטשּפ ,, ןוא ""שרד,
 -ושּפ ידימ אצוי ארקמ ןיא,, טגָאז (ג'ס

 -סױרַא טשינ ןעמ ןָאק קוסּפ םעד) "יוט
 טרָאװ ןופ ;(טשּפ ןכאפנייא ןופ ןעמענ
 טרָאװ סָאד ןרָאװעג ךיוא זיא שרד
 תיב ,ןופרעד ןוא 'ןענרעל, ,יישרדמ,
 -עג ןענַאטשרַאפ ךיוא זיא סע ;?'שרדמח

 לָאמלײט 'ישרד;, טרָאװ ןרעטנוא ןרָאװ

 רעד ןיא ,רוביצ ַא רַאפ ןענרעל סָאד
 "מג ןיא ןעניפעג רימ ןוא ,טייקכעלטנעפע
 ערעדנַא ןוא ו"ט הציב ,'מ הטוס) אר
 ןבָאה םיארומא ןוא םיאנת יו (רעטרע

 ;ןשטנעמ לָאצ ערעסערג ַא ראפ טנשרדעג
 קורדסיוא רעד ןרָאװעג ךיוא זיא ןופרעד

 טלַאה סָאװ רעד ןוא ,י'השרד,, ,י"שורד;,
 שרדמ) שרוד ןסייהעג טָאה השרד יד
 ןוא ('שרודה אבא; ב"מ הבר תומש
 ,"םילודג ןינשרד, 'ע םיחסּפ) !!ןשרד,,

 ןוא רעשטייטנייא עסיורג טניימ ןעמ ואוו
 בוט קוסּפ ןפיוא תלהק שרדמ ;רענרעל

 ךיוא זיא סע ;('ןינשרדה ולא ,, ;עומשל
 וניאו שרוד האנ, קורדסיוא רעד ןַארַאפ

 םענייא ףיוא (ג"ס תומבי) ''םייקמ האנ
 רע רָאנ ,קנַאדעג ענייש טגָאז סָאװ
 ןופ ןיז ןיא ףיוא טשינ ךיז טריפ ןיילַא
 -לַאלטימ ןיא -- .סערעל ענעגייא ענייז
 םינבר עשידיי עסיורג רימ ןעניפעג רעט
 שוריּפ ןיא י'שר ןוא ,ןשרד לטיט ןטימ
 השמ יבר ןופ רעטרעוו טגנערב הרות ףיוא
 ןופ םירפס ןוא םינשרד ןגעוו -- .ןשרדה

 {?דיגמ,, טרָאװכוז םייב רימ ןבעג תושרד
 טרָאװכוז םייב רימ ןבעג םישרדמ ןגעוו

 94 םריבאו ןתד--תד

 עז ייקנַאשעג-השרד;, ןגעו ;''םישרדמ;,

 ,'"הנותח'י

 "תד, טרָאװ סָאד טָאה ך"נת ןיא תד
 ,ץעזעג ןדעי ןופ גנוטיײדַאב יד טַאהעג
 ךיז טניפעג ןוא ,גהנמ רעטלעטשעגנייא

 לכ,) 'א רתסא תליגמ ןיא ןטסיײמַא
 --נַא ןוא !"תדכ היתשהו, ,ןידו תד יעדוי
 זיא ג"ל םירבד שמוח ןיא ;(רעטרע ערעד

 ןייז לָאז סָאװ תדשא טרָאוו סָאד ןַארַאפ
 'ז ארזע ןיא ;הרות ןופ גנוטיידַאב יד

 רפס,, שיאעמַארַא ףיוא הרות יד טסייה
 קרּפ תובותכ) הנשמ רעד ןיא ;''אתד
 ןצעזעג עזעיגילער עשידיי יד ןרעוו (ז

 השמ ןופ ץעזעג סָאד) השמ תד ןפורעגנָא
 "והי תד, םיגהנמ עשידיי יד ןוא (ונבר
 ןיא ךיוא) זי'נ הכוס ארמג רעד ןיא ;''תיד
 ייורפ ַא ןגעװו טרעװ (רעטרע ערעדנַא
 הרימה,, טגָאזעג טדמשעג ךיז טָאה סָאװ

 טרָאװ סָאד ןיוש זיא ָאד ןוא ,'התד
 -ער'' ןופ גנונעכיײצַאב יד ךעלטייד "יתד;

 ןיא ךיוא ;ףירגַאב ןצנַאג ריא ןיא !!עיגיל
 -ידיי; רעד טרעוו ךַארּפש רעשידיי רעד

 עשידיי יד סלַא טּפָא טצונַאב "יתד רעש

 ."עיגילער

 זיי רבדמב שמוח ןיא םריבאו ןתד
 ןתד ןענָאזרעּפ 2 ןגעוו טלייצרעד טרעוו
 טימ ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו ,םריבא ןוא

 ןוא השמ ןגעק הקולחמ ַא טריפעג חרק
 -עגנייא ףָארטש סלַא ןענעז ייז ;ןרהא
 ,דרע רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנולש



 ה

 ןיא בַאטשכוב רעט5 רעד (אה) ה
 טימ :תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה

 ;8 רעפיצ יד טנכײצַאב ךיוא טרעוו 'ה;
 טרעוו ךיוה רעד ןיא ךירטש ַא 'ה טימ
 רעד ,טָאג ןופ ןעמָאנ רעד טנכיײצַאב
 -סױרַא טשינ ליוו ןעמ לייוו ,היוה םש

 "'ה,, יד ;היוה םש םעד ןצנַאגניא ןביירש
 גנוטיידַאב יד ךיוא שיאערבעה ןיא טָאה

 ןיא סָאװ עבלעז סָאד ,!'העידיה אה, ןופ
 "שיאה, לשמל ,"סָאד ,יד ,רעד,, שידיי
 -עגַארפ) 'הלאשה אה, ןוא ,י"ןאמ רעד,

 וטסָאה) "?תלכאה, לשמל  ,(גנוטיידַאב
 ףורסיוא רעד ךיוא ןוא ,(ןסעגעג
 "ה, רעד טימ ;?!שטנעמ,, ,י?!שיאה;,
 ןיא םיללכ עסיוועג ןדנוברַאפ ןענעז
 ,קודקד

 ."הדנה, עז אינע אמחל אה

 ט,צרת םיפלא יד ןריובעג ןואג יאה
 ח"צשת םיפלא 'ד ןברָאטשעג -- 9

 שאר ,לבב ןיא ןואג רעטמירַאב 8

 זיא רעטָאפ ןייז ;אתידבמוּפ ןיא הבישי
 בר רעווש ןייז ;ןואג ארירש בר ןעוועג

 טנגוי ןייז ןיא ןיוש .ןואג ינפח לאומש
 רעטָאפ ןייז ןפלָאהעגטימ יאה בר טָאה
 ןוא הבישי רעד ןופ םינינע יד ןריפ ןיא

 ןופ תולאש יד ףיוא תובושת ןרעפטנע
 רע זיא 998 רָאי ןיא ;רעדנעל ענעדישרַאפ
 -עיציפָא) ןואג סלא ןרָאװעג טמיטשַאב

 טָאה רעטָאפ ןייז ןעוו (הבישי שאר רעל
 בר ןוא ארירש בר קנַאדַא .טבעלעג ךָאנ

 רעד ןופ סולפנייא רעד טלָאמַאד זיא יאה

 רעייז ןרָאװעג אתידבמוּפ ןופ הבישי
 םידימלת ליפ ןעמוקעג ןענעז סע ,סיורג
 -יא ןופ ןוא ,רעדנעל ענעדישראפ ןופ

 טימ טעדנעװעג ךיז ןעמ טָאה לארעב
 "ושת עלַא ןופ טפלעה ַא טעמכ :תולאש
 סָאװ טייצ-םינואג רעצנַאג רעד ןופ תוב

 ןעמ .יאה בר ןופ ןעמַאטש ,ןבָאה רימ
 "לארשי לש םהיבא , ןפורעג םיא טָאה
 עטצעל יד ןיא .,(ןדיי עלַא ןופ רעטָאפ)

 -ָאפ ןייז טימ זיא רעטָאפ ןייז ןופ ןרָאי
 עקירעיורט ַא ןעמוקעגרָאפ םיא ןוא רעט
 זא ,טרסמרַאפ ייז טָאה ןעמ ;גנוריסַאּפ

 ןופ רעריפ עשיטילָאּפ ןרעו ןליוו ייז
 בר :טריטסערַא ןרָאװעג ןענעז ייז ;ןדיי
 עיצידַארט ןייא טיול ,ןבָאה לָאז ארירש

 ןבא םהרבא יבר ןופ 'יהלבקה רפס,, ןיא)

 ;טױט םוצ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ,(דוד

 רע זיא עיצידַארט רערעדנַא ןַא טיול
 יאה בר ;ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג ףַאלש

 רעבלעז רעד ןיא .ןרָאװעג טײרפַאב זיא
 ןעמ טָאה טיט סרעטָאפ ןייז ןופ ךָאװ
 דוד ימי וברקיו,, ןופ הרוטפה יד טנעיילעג

 המלשו, ןופ טרָא םעד ףיוא ןוא !'תומל

 ,"בשי יאהו, טנעיילעג ןעמ טָאה ''בשי

 רעד ןעוועג ןואג יאה בר זיא ןענרעל ןיא

 ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ שרפמ רעסיורג
 -נושטייטנייא ענייז קנַאדַא ;טשּפ ןטיול

 ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז סָאװ ןעג

 םישוריּפ ענעגייא ענייז ןיא זייוולייט

 יבר ןופ י'ךורע, רפס םעד ךרוד זייוולייט

 -רע ליפ רימ ןעייטשרַאפ ,םיור ןופ ןתנ

 טָאה יאה בר .ארמג ןוא הנשמ ןופ רעט

 ןענעז סע ןוא עיפָאזָאליפ טנרעלעג ךיוא

 -ָאזָאליפ ןופ ןטנעמגַארפ םיא ןופ ןַארַאפ
 ןענעז םירפס ענייז ןופ ;םירובח עשיפ
 -עג ןעמ עכלעוו ,י"תובושת,, יד ןבילבעג

 -בתכ ןיא רעמ סלַא לָאמַא סָאװ טניפ

 ןיא םירפס ערעדנַא ייר ַא ךיוא יװ ,די
 ןוא ך"ינת ףיוא םישוריּפ ךיוא יו ,הכלה

 ךיוא םיא טָאה ןעמ ;םיטויּפ ןוא םיריש
 בר ןעו .הלבק ןגעװ םירפס ןבירשעגוצ
 ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא יאה
 -ַארט רעקיטכיר-טשינ ןייא טיול) רָאי 9

 יד ןיא רעיורט רעד זיא (רָאי 06 ,עיציד



97 

 ןעועג רעדנעל עלַא ןיא תולהק עשידיי
 -כעלנעזרעפ עטסנעעזעגנָא יד ,סיורג רעייז

 המלש יבר ,דיגנה לאומש יבר יוװ ןטייק
 טיוט ןייז ףיוא ןבירשעג ןבָאה לוריבג ןב
 רעד ןעוועג זיא יאה בר ,םידּפסה-םיריש
 ןוא ,לבב ןיא ןואג רעלעיציפָא רעטצעל

 ןענָארעּפ רעטעּפש ןפערט רימ שטָאכ
 ןעועג רָאנ סע זיא ,ןואג לטיט ןטימ
 ךיז טקידנע יאה בר טימ ;לטיט ַא םתס
 יו ןוא ,םינואג יד ןופ טייצ עטמירַאב יד

 טימ זיא טביירש לוריבג ןב המלש יבר

 לכ תרבג הנידע ןרק העדגנ, טיוט ןייז

 רעד ןרָאװעג ןכָארבעג זיא) 'יהנידמ
 "רעה יד ןעוועג זיא סָאװ לבב ןופ ץלָאטש
 עכעלריפסיוא ;(רעדנעל עלַא ןופ ןרעש
 ןיא סייוו ייב ,יאה בר ןגעוו ןטייהלצנייא
 .יעיבר קלח '!וישרודו רוד רוד.

 םייב עּפָארײא ןיא הכולמ דנַאלַאה
 -טלעוו רעד ראפ 1999 רָאי ןיא ;םי-ןופצ
 ,ןדיי טנזיוט 118 ייב טַאהעג יז טָאה המחלמ

 "אר ,םַאדרעטסמַא ןיא סנטסיימ טניואוועג
 יגאה טָאטשּפוה רעד ןיא ןוא םָאדרעט

 ןיא ןעניואוו ןדיי זא .,ןעגנוניימ ןַארַאפ

 -רַאפ ןיא טרעהעג טָאה סָאװ) דנַאלָאה
 ,תוכולמ ענעדישרַאפ וצ ןטייצ ענעדיש
 "נא ןוא עינַאּפש ,ךיירטסע ,ךיירקנַארפ
 רעד ;ןטייצ עטלַא רָאג טייז ןיוש ,(ערעד
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה בושי רעשידיי טּפיױה
 ןענעז סע ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא

 (םַאדרעטסמַא) דנַאלָאה ןייק ןעמוקעגנָא
 -רָאּפ ןופ םיסונַא ענעפָאלטנַא עטשרע יד |

 -ידרפס ןפַאשעג ןוא עינַאּפש ןוא לַאגוט
 ךיז ןבָאה קיטייצכיילג ;סעדניימעג עש

 ךיוא דנַאלָאה ןיא ןצעזַאב ןבױהעגנָא

 -עג ןוא ןליּפ ןוא דנַאלשטייד ןופ ןדיי
 דלַאב ;סעדניימעג עשיזנכשא יד טעדנירג
 "ידי רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג דנַאלָאה זיא

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא רעטנעצ רעש
 קחצי יבר יוװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג
 -רומ לואש יבר .אקעסנָאפ עד בהובא

 698 גרובמַאה---דנַאלָאה |

 לאירוא ,לארשי ןב השנמ יבר ,אריט
 ןדיי יד :ערעדנא ןוא אזָאניּפש ,אטסאקא
 טשינ ןײמעגלַא ןיא ןבָאה דנַאלָאה ןיא
 -ערגַאב עלעיצעפס ןייק ןדייל וצ טַאהעג

 טַאהעג טשינ ןבָאה ייז םגה ,ןעגנוצענ
 ןיא דנַאלָאה ;גנוקיטכעראבכיירג עלופ
 עלַא ראפ טלקמ םוקמ ַא ךרודַאד ןרָאװעג

 ךיוא טייצ רעד טימ ןוא ןדיי עטגלָאפראפ

 תובישי עריא טימ רעטנעצ רעקיטסייג ַא

 ;םַאדרעטסמַא ןיא ןעיירעקורד םירפס ןוא
 ןיא טנעמַאלרַאּפ סָאד טָאה 1790 ןיא
 ןופ ץעזעג סָאד טריפעגכרוד דנַאלָאה

 ראפ גנוקיטכערַאבכײלג רעקידנעטשלופ

 טרעדנוהרָאי ןט20 ןוא ןט19 ןיא ;ןדיי
 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידי ייר ַא ןבָאה
 רעד ןיא ןעגנולעטש ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ

 ןַאװ ,יירפדוג ןרָאטסינימ יד) גנוריגער
 יד ןיא ,(ערעדנַא ןוא רעסא ,עטלאער
 ;טפַאשנסיװ רעד ןיא ,לדנַאה ןוא ןסנַאניפ
 זיא 1944--1940 ןרָאי-המחלמ יד ןיא
 ךרוד ןעמוקעגמוא ןדיי לייט רעטסערג רעד

 ןעמונרַאפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד
 ,דנַאלָאה

 ."תידוהי, עז סענרַאֿפָאלַאה

 םייח. עז םייח ,םַאטשרענלָאה
 "בר רעזנַאצ םַאטשרעבלַאה

 -לַאה לאיזי עז, לאיהי ,ןירעּפלאה
 ."ןירעּפ

 ןיא 1886) בייל השמ ,ןרעּפלַאה
 -לידַאב ,(קרָאי-וינ ןיא 1924 -- עיצילַאג

 .טנפערַאפ ;שידיי ןיא רעטכיד רעדנט
 ענעדלָאג יד, ,"קרָאי-וינ ןיא; טכעל
 .ערעדנַא ןוא !!עוװַאּפ

 ןופצ ןיא טָאטש  טרָאּפ גרוֿבמאה
 עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ,דנַאלשטייד
 ;טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןבעל ןשידיי ןיא
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 יבר ,ץיוורוח קחצי יבר םינבר עטנַאקַאב
 ןוא ןהכה לאפר יבר ,ץישעבייא ןתנוי
 -ַאטשטנַא 1918 ןיא זיא טרָאד ;ערעדנַא
 ,לּפמעט רעטרימרָאפער רעטשרע רעד ןענ
 ַא ןוא םרוטש ַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ

 -עג זיא ןסקָאדָאטרָא יד ןופ ;קימעלָאּפ
 -רעלטיה רעד רַאפ ;סייאנרעב םכה ןעוו

 טרָאד ןבָאה 1928 ןיא שינערעקרעביא
 ןדיי טנזיוט 20 ייב טניואוועג

 -לא טעטש עקידתונכש 2 יד ןוא גרובמַאה
 -עקוד ןַארַאפ זיא קעבסדנַאװ ןוא אנאט
 ןוא ,(1908 ,עקארק) ייבשומל הוא,, סעס
 8 יד ןופ תובת ישאר יד ןענעז !'הוא;,
 ,טעטש

 ,יבַארומַאח ,, עז יבארומאה

 ןברָאטשעג עטנ ןתנ ,רעוװַאנַאה
 ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא רעקינָארכ 8
 ח"ת תרזג ןופ ןשינעעשעג יד טנכייצראפ

 "'הלוצמ ןוי,, רפס ןייז ןיא עניארקוא ןיא
 עיצענעוו ןיא טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ)
 -עגרעביא לָאמ ליפ ךָאנרעד ןוא ,3
 ייד ַא ןיא טצעזרעביא ךיוא ןוא טקורד
 רעד זיא סָאװ ,(שידיי ןיא ךיוא ,ןכַארּפש
 -עג ענעי ןגעוו תועידי ןופ לַאװק-טּפיױה

 "יא ךעלנעזרעּפ טָאה רע עכלעוו ,ןשינעש
 רעטָאפ ןייז עכלעוו ןיא ןוא טבעלעגרעב
 ןוי, ןופ ףוס םוצ :ןעמוקעגמוא זיא השמ
 ןוא ןקיטסיײיג ןופ דליב ַא רע טיג 'יהלוצמ
 ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןעכעלטפַאשלעזעג

 עניארקוא ןופ ;טײצ רענעי ןיא ןלױּפ
 ןופ טייצ רעד ןיא קעװַא רעװָאנַאה זיא
 ,גארּפ ןיא ןעוועג זיא ןוא ןשינעעשעג יד
 בר) עינעמור ,(בר) ענרָאװיל ,עיצענעוו

 ;עילַאטיא ןיא רעדיוו ךָאנרעד ,(יסאי ןיא
 "ורב הפש;/ ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע
 שיאערבעה ןופ ךוברעטרעוו ַא ,ייהר
 ירעש , ,שינעילַאטיא ןוא ןײטַאל ,שטייד
 ןוא ,תוצח וצ םינוקית ,(1602) "'ןויצ
 ןגעוו---.תוכוס ףיוא שורד !!הכוס ימעט,
 ַא ךיוא) ח"ת תרזג,, סיקצַאש ןיא םיא

 יקצעדָארָאה---יבאדומַאה

 .ןגעוו

 וי
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 ןוי, ןופ גנוצעזרעביא עשידיי עיינ
 טיול ;(ידלאטרעב-יקצַאל ךרוד !?!הלוצמ
 -יא ןיא ןברָאטשעג רע זיא תועידי לייט
 -מוא זיא רע זא ,טזייוװַאב ץנוצ ;עילַאט
 דָארב שיראגנוא ןיא 1688 ןיא ןעמוקעג
 .ןרעמ ןיא

 "קער ,(1921 -- 1843) דוד ,ןַאמּפַאה
 רַאנימעס-םינבר ןשיסקָאדָאטרָא ופ רָאט

 ןיא רעטנרעלעג רעדנטײדַאב ,ןילרעב ןיא
 שטייד ןיא קרעװ ענייז ;לארשי תמכח
 ןיא גנוטיילנייא וצ,, ,''הנשמ עטשרע יד;
 ןוא יאמש תיב יד, ,''םישרדמ-הכלה יד
 ,"ןזיוהלעוו ןגעק ןזיײװַאב, ,'ללה תיב

 ןסיורג רעייז ַא ןבָאה 'י'םירבד,, ,!!ארקיו;

 רעד ןגעק ףרַאש סױרַא טערט רע ;:טרעװ
 גנוסַאפיוא רעד ןגעק ןוא קיטירק-ךיינת
 יד ןופ טשינ זיא הֹּפ לעבש הרות יד זא
 ,ןטייצ עטלַא

 1869) אבא לאומש ,יקצעדַארַאה
 ,תודיסח ןופ רעשרָאֿפ ,(עניארקוא ןיא
 -לת) 'םידיסחהו תודיסחה,,/ ןופ רבחמ

 שידיי ףיוא ;רעדנעב 4 ,(ג"פרת ביבא
 ַא ךיוא ;(1924 ןילרעב) '!םזידיסח רעד;

 "וקתה,, ןיא) ה"לש רעביא ןטעברַא ייר
 ןרעביא ,(שידי ףיױא) ל"שר ,(''הפ
 -טפַאשנסיו ןופ רָאטקַאדער ;א"שרהמ
 "ות,, ןופ רבחמ ;"ןרוגה,, לאנרושז ןכעל
 הלבקה תרות,, ,"בלסרבמ ןמחנ יבר תר
 ןירותסמה, ,"אריבודרקמ מ"ר לש
 -עדנַא ןוא י"םינברה תורוקל,, ,'"לארשיב

 רענייא ןעוועג זיא יקצעדָארָאה ;קרעװ ער
 -תודיסח ןיא ןבָאה עכלעוו עטשרע יד ןופ
 -טפַאשנסיוו יד טכַארבעגניירא גנושרָאפ
 ןגעוו םירפס ענייז ןיא ;עדָאטעמ עכעל

 עשיפַארגאיב יקצידָארָאה טיג תודיסח
 ךיוא ןוא םייבר יד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא
 -ָארָאה :תוטיש ערעייז ןופ ןגוצסיוא
 .-ָאּפ ַא ןיא תודיסח וצ גנואיצַאב סיקצעד

 -שנ ןוא טייקכעלרעניא רעד ףיוא ןָא רע !
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 טָאה תודיסח סָאד סָאװ ,גנובעלפיוא-המ
 ןסַאמ עשידיי יד ייב ןפורעגסיורַא
 ,לארשי-ץרא ןיא טציא טניואוו

 זיא עיגילער רעשידיי רעד ןיא ץ"ראה
 "עג (שיאערבעה ףיוא י'בל,,) ץרַאה סָאד

 ןופ ,הנווכ ןופ ,ליפעג ןופ לָאבמיס רעד ןעוו

 רעד ןעוו :טייקיטכירפיױא רעכעלרעניא
 ביל לָאז ןעמ זַא טגָאז 'ו םידבד שמוח

 "'ךבבל לבב, ןבעגעגוצ טרעוו טָאג ןבָאה
 זיא עבלעז סָאד ;ץרַאה ןצנַאג ןטימ)
 זַא ,טנרעל שמוח רעד ןעוו ,טרעקרַאפ

 ,ןעגנוגיינ עטכעלש ןבָאה טשינ לָאז ןעמ
 ירחא ורותת אלו, ,(וז'ט חלש) רע טגָאז
 -ייא ןבעגכָאנ טשינ טלָאז ריא) !?םכבבל

 טעב םילהת ןופ רבחמ רעד ;(ץרַאה רע

 "םיהלא יל ארב רוהט בל, (אייג םילהת)

 ַא טָאג ,רימ ןיא ףַאש ץרַאה ןייר ַא)
 ןפורעגנָא ךיוא טּרעוװ שטנעמ רעטכעלש
 -ַאב-טשינ ַא) ייבל לרע, (דיימ לאקזחיו
 (ץ"ק ןירדהנס) ארמג יד ;(ץרַאה ןטינש

 טָאג) "יעב אביל אוח ךורב שודקה,, טגָאז

 יד ,טסייה סָאד ,ץרַאה סָאד טגנַאלרַאפ

 יד טגָאז י'ק תוחנמ ןיא ;(הנווכ עטוג

 טיעממה דחאו הברמה דחא; הנשמ
 רענייא יצ) "םימשל ובל ןווכיש דבלבו
 לָאז רע רעבָא ,קיניײװ יצ ,ךס ַא טגנערב

 ;(למיה םוצ ץרַאה סָאד ןייז ןווכמ רָאנ
 לָאמליײט טרעוו (בל) ץרַאה טרָאװ ןטימ
 -ַאב ך"נת ירפס ערעדנַא ןוא שמוח ןיא
 רעד טגָאז 'ה הימרי ןיא ;המכח טנכייצ
 קלָאפ שירַאנ ַא) "בל ןיאו לבס סע, איבנ
 יד ןיא ;(המכח ןָא טסייה סָאד ,ץרַאה ןָא
 ןופ ןיא רעטלַאלטימ ןופ םירפס-רסומ

 יד ןכָארטשעגרעטנוא טרעװ תודיסח
 יד ןופ רענייא ןוא ,ץרַאה ןופ ןטכילפ
 "תובבלה תובוח., רעד זיא םירפס-טּפיוה
 ,?'ייחב,, טרָאװכוז עז) ייחב ונבר ןופ

 1839) ןהילא: םחרנא ,יוואקרַאה
 תמכח ןופ רעשרָאפ רעטנרעלעג (1919 ---

 ןופ ראקעטָאילביב ;דנַאלסור ןיא לארשי

 7202 הלדבה---ץרַאה

 -יק רעד ןיא גנולײטּפָא-אקיאאדוי רעד
 ,גרובסרעטעּפ ןיא קעטָאילביב רעכעלרעז

 ,שיסור ןיא רעכיב ייר ַא טסַאפרַאפ
 עטכישעג רעד רעביא שיאערבעה ,שטייד
 עשיטימעס-טלַא ,דנאלסור ןיא ןדיי ןופ

 ןייז ;ןדיי ייב סעטקעס ,םירזוכ ,רעקלעפ

 -לסה תפשו םידוהיה,, זיא קרעו טמירַאב

 ,ףיוא טזייוו רע ןכלעוו ןיא ,(1867) י'םיב

 רעניואוניא עשידיי עקילָאמַא יד זַא
 טדערעג ןבָאה ןצניווארּפ עשיסור יד ןיא

 וצ טָאה רע :;שידיי טשינ ןוא שיוואלס

 "פישעג סעצערג ןופ גנוצעזרעביא סרפש

 -ופטרעוו ןבעגעגוצ שיאערבעה ףיוא עט
 {'םינשי םגו םישדח,, ןעגנוקרעמַאב על

 -ארל ןורכז,, קרעװ ןייז ךיוא זיא גיטכיוו

 טָאה יװַאקרַאה ;'םינורחאל םגו םינוש

 "רבא ןופ עיצאקיפיסלַאפ יד ןזיוועגפיוא

 -פיוא-תובצמ רעמירק סעשטיווָאקריפ םה
 ,ןטפירש

 זיא "הלדבה  טרָאװ סָאד הלדבה
 'א היעשי ןיא ,גנולײטּפָא, שטייט רעד

 -בה טרָאװ ןטימ {'ךילירב לכ הדיסאו;

 הלפת יד סנטשרע ןעמ טנכיײצַאב הלד

 יאצומ ןוא טכַאנוצ-תבש טגָאז ןעמ סָאװ
 יז ןוא בירעמ ןענעוואד טייב בוט-םוי

 ;'ונתננוח התא, טימ ןָא ךיז ןביוה
 ןעמ סָאװ הכרב ןוא הלפת יד סנטייווצ
 ךעלנייוועג ,רענייא ;סטכַאנוצ-תבש טגָאז

 ,טכיל ייווצ ענידנוצעגנָא טלַאה ,דניק ַא
 ןוא ,טכיל-הלדבה ענעטכָאלפעג ַא רעדָא
 ַא קידנטלַאה זיוה ןופ תיבה לעב רעד

 יד .'יתעושי ילא הנה ,, טגָאז ןייוו סוכ

 םימשב וצ טקעמש ,ןפגה ירּפ ארוב הכרב
 הכרב יד טגָאז ןוא לסקיב-םימשב ןופ

 טקוק ךָאנרעד ןוא ,''םימשב ינימ ארוב,
 טגָאז ןוא טכיל םייב לגענ יד ףיוא רע
 טביולעג "'שאה ירואמ ארוב,, הכרב יד

 ןוא (רעייפ סָאד ןפַאשַאב טָאה סָאװ טָאג
 ךָאנרעד ;לידבמה הכרב יד ךָאנרעד
 טסיג ןעמ ןוא ןייו םעד ןעמ טקנירט
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 ןיא ןוא ,שיט ןפיוא ןופרעד לסיבַא סיוא
 טשעלרַאֿפ ןייו םענעסָאגעגסױא םעד
 יד ןייא טקניט ןעמ ןוא ,טכיל סָאד ןעמ

 ןייו םענעסָאגעגסױא םעד ןיא רעגניפ
 ןשַאט יד ןיא ןיײרַא ייז טקעטש ןעמ ןוא

 "רעד .הסנרּפ ףיוא הלוגס ַא ןייז לָאז סָאד
 ןיד רעד -- ,לידבמה,, ןעמ טגניז ךָאנ
 טרעוו ןייוו סוכ ַא ףיוא הלדבה ןכַאמ וצ

 ךירצ,, (ג""ל תוכרב) ארמג ןיא טנָאמרעד
 א"נ תוכרב ןיא ;"סוכה לע לידביש
 תוכרב יד ןגָאז ןגעו טכַארבעג טרעוו

 ןיא :טכיל םעד ףיוא ןוא םימשב ףיוא
 ןכַאמ סָאד זַא ,ארמג יד טגָאז דיינ םיחסּפ

 זיא טכַאנוצ-תבש טכיל ףיוא הכרב ַא
 םדא טָאה טכַאנוצ-תבש לייוו רַאפרעד

 :רעייפ ןדניצנָא סָאד ןדניפרעד ןושארה
 טרעוו טנעה יד ףיוא ןקוק וצ גהנמ רעד

 םרמע בר ןופ רודיס ןיא ןיוש טכַארבעג
 רעכלעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט9 ןיא) ןואג
 ףיוא ןקוק ןופ גהנמ םעד ךיוא טגנערב
 סלרעסיא השמ יבר) אי'ימר רעד ;לגענ יד

 ךורע ןחלש ףיוא ,(טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא
 -סיוא ןופ גהנמ םעד טגנערב םייח חרוא
 ,הסנרּפ וצ הלוגס סלַא ןייוו לסיבא ןסיג

 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ילידבמה,, וצ ---
 סע -- .סעידָאלעמ עלענאיצידארט ענעד

 ןזח רעד זַא ,גהנמ רעטלַא ןַא ךיוא זיא

 טגָאז רע רעבָא ,לוש ןיא הלדבה טכַאמ

 ילא הנה, ןופ םיקוסּפ עטשרע יד טשינ

 -רַאפ זַא גהנמ רעד זיא סע -- .י"יתעושי

 טכיל ןייק ןָא טשינ ןעמ טדניצ הלדבה

 סָאד ;הכאלמ ןייק טשינ טוט ןעמ ןוא

 ַא ךרוד ןדנוצעגנָא טרעוו הלדבה וצ טכיל

 טימ ןעיורפ יד ןגָאז הלדבה רַאפ .דניק

 ןופ טָאג, הלפת יד עידָאלעמ רעדנריר ַא

 ןא זיא הלפת יד ;שידיי ףיוא ''םהרבא

 ןוא ,דנאלשטייד ןופ טמַאטש ןוא עטלַא
 ,תואחסונ ענעדישרַאפ ןיא טגָאזעג טרעו

 ,עּפורט-רעטַאעט עשיאערבעה המיבה
 םוחנ ךרוד עװקסָאמ ןיא 1917 טעדנירגעג
 ףליה רעד טימ אניוואר הנח ןוא חמצ

 204 לייעבה---המיבה

 -ער רעד רעטנוא ןוא יקסוואלסינַאטס ןופ

 "עסערג עטשרע יד ;וואגנאטכאוו ןופ ישז

 ייקובד., רעד ןעוועג ןענעז ןעגנוריפיוא ער
 "םלוגה, ,"יחצנה ידוהיה,, ,יקסנַא ןופ

 ,דנאלסור טזָאלרַאפ 1926 :ערעדנא ןוא
 ענעדישראפ רעביא עזיר ַא טכַאמעג
 -עמַא ןיא ךיוא יו רעדנעל עשיאעּפָארײא

 ןפלָאהעג ,גלָאפרעד סיורג טַאהעג ,עקיר
 ןוא שיאערבעה וצ עביל ןטײרּפשרַאפ
 ואוו ,לארשי-ץרא ןיא 1998 טניז ;םזינויצ .

 "ףצואה,) ןסעיּפ ערעדנַא טריפעגפיוא

 -ָאקַא, ,"דוד רתכ, ,םכילע םולש ןופ
 -דח-פ סױרַא טיג ;(ערעדנַא ןוא !יאטס

 -טנגוי, ןפַאשעג ;?'המב,, לַאנרושז-םיש

 "המיבה

 שמוח ןיא ;ןושארה םדא ןופ ןז לֿבה
 ןיק יװ טלייצרעד טרעוו ('ד תישארב)
 ןַא ןעועג זיא ,רעדורב רערעטלע  ןייז
 ַא ןעוװעג זיא לבה ןוא רעטעברא-דרע
 טָאג לייו ןוא ,ןסּפעש ןופ רעכוטסַאּפ
 ןוא לבה ןופ ןברק םעד ןעמונעגנָא טָאה
 טרעדרָאמרעד ןיק טָאה ,טשינ ןיק ןופ

 סָאװ דרָאמ רעטשרע רעד זיא סָאד ;ןלבה
 -עג לייט .ךיינת ןיא טלייצרעד טרעוו

 "נָא ןַא ךיוא זיא סע זַא ןעניימ עטנרעל
 -רָאפ זיא סָאװ ,ףמַאק םעד ףיוא גנוטייד
 -גרעדנַאװ יד ןשיוצ קידנעטש ןעמוקעג
 -פעשַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םיטבש עד
 םיטבש יד ןוא ,יפ ןעוועדָאה טימ טקיט
 ףיוא ןעסעזעג ןענעז סָאוװ ,רעציזַאב-דרע
 ,"ןיק,, טרָאװכוז עז --- ,טֹרָא ןייא

 ,(ןטײקשירַאנ ,שירָאנ םילבה לבה
 רעד ןוא תלהק רפס ןופ וויטָאמ-טייל
 -נא רעשיטסימעסעּפ ןייז ןופ קורדסיוא
 -ַאב עלַא ןוא ןבעל סָאד זַא ,גנואיוש

 -רָאג ןענעז ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואימ
 ,"תלהק, עז -- .טרעוו טשינ

 ונילע אבה, ןופ תובת ישאר ל"עבה
 זדנוא ףיוא ןעמוק טעוװ סָאװ) ?יהבוטל
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 ןביירש ייז ןעוו ןדיי עמורפ ;(ןטוג םוצ
 ,עטאד עדנעמוק ַא ןענָאמרעד ןוא ווירב ַא
 יז ןבעג ,רָאי ,שדוח יצ ,ךָאװו עדנעמוק יד

 -פת רעד ןיא ;?'ל'יעבה,, טרָאװ סָאד וצ
 לכ ןיא ןוא ןשטנעב שדוח שאר ןֹופ הל

 אבה, רעטרעװ יד ןַארַאפ ןענעז ירדנ
 ,"הבוטל ונילע

 יד ןפורעגנָא טרעװ ױזַא הארבח
 רע ןעוו לבא םעד טיג ןעמ סָאװ הדועס
 ןעמ :תמ םעד ןייז רבוק ןופ קירוצ טמוק

 -נָא ןַא ןוא ,'הארבה תדועס,, ריא טפור
 לאומש ןיא ןַארַאפ זיא טרָאװ ןופ גנוטייד

 רעד זיא סָאװ ,דוד תא תורבהל, 'ג 'ב
 טרעװ גהנמ רעד ;'ןזיּפש וצ,, שטייט
 'ג קרפ ןטק דעומ הנשמ ןיא טנָאמרעד
 א ןיא סע :טסירט טרָאס ַא זיא סָאד

 "רַא רעדָא רעייא ןסע וצ ןבעג וצ גהנמ
 יד ןיא טכארבעג טרעוװו גהנמ רעד ;סעב
 ילובש, ,'ובלכ,, םירפס -םיקסוּפ עטלַא
 ,י"טקלה

 ;'הבגה ךיוא סע טפור ןעמ ההבגה
 "עייל ןכָאנ הרות רפס יד ןביוהפיוא סָאד
 סָאד ןָאטנָא קירוצ ריא לָאז ןעמ ידכ ,ןענ

 דבכמ ןעמ זיא הבגה טימ :עלעטנעמ
 -מורַא סָאד ;:סרענעװַאד יד ןופ םענייא
 ,תלילג טסייה הרות רפס יד ןעלקעוו

 געט יירד יד ,(ןצענערגּפָא הלבנה
 תשלש , יד ןפורעגנָא ןרעוו תועובש רַאפ

 ,ןופרעד טמַאטש סָאד ןוא ,''הלבגה ימי
 טלייצרעד (ט'י תומש) שמוח רעד סָאװ
 לבקמ ןבָאה ןדיי יד רעדייא געט יירד זַא

 סָאװ) יניס גראב ןפיוא הרות יד ןעוועג
 ןעמוקעגרָאֿפ ,עיצידארט רעד טיול ,זיא
 -עגּפָא ןרָאװעג ייז ןענעז (תועובש םיא
 -עג ךיז ןבָאה ןוא ןכאז ייר ַא ןופ טדייש

 תודיסח ןיא ;:הרות יד ןעמענ וצ טקיליײה -
 -יורג רָאג ַא הלבגה ימי תשלש יד ןבָאה
 ,גנוטיידַאב עס

 ,""הדגא,, טרָאװכוז עז ה דנוד

 206 חספ לש הדגה--הארבה

 -ך"נת ןופ גנולמַאז חסּפ לׁש הדנה
 תושרד ,הנשמ רעד ןופ רעטרעװ ,םיקוסּפ
 ןגעוו םיטויּפ ןוא ,שרדמ ןוא ארמג ןופ

 סָאװ תוכרב ךיוא יו ,םירצמ תאיצי
 ץוח ןיא רדס םוצ חסּפ טגָאזעג ןרעוו

 לארשי-ץרא ןיא ןוא ,טכענ ייווצ יד ץראל

 הדגה ןעמָאנ םעד ;(טכַאנ עטשרע יד רָאנ
 ןופ ןיז ןיא ןעמוקַאב גנולמאז יד טָאה

 םויב ךנבל תדגהו; ג"י תומש קוסּפ

 םעד ןלייצרעד ףרַאד ןעמ זַא ,!"אוהה
 הדגה ןגָאז סָאד ;םירצמ תאיצי ןופ רוּפיס

 -לֵא יד ןיא ןיוש טריפעגנייא ןעוועג זיא
 ןיא שדקמה תיב סָאד ןעוו ,ןטייצ עט

 ןיא טנָאמרעד טרעװ ןוא ,ןעוועג ךָאנ
 סע רעבָא {י קרּפ םיחסּפ הנשמ

 וצ ןענעז טייצ רעד טימ זַא ,רעכיז זיא

 עיינ ןרָאװעג ןבעגעגוצ הדנה רעטלַא רעד

 -עטעּפש יד ןופ ןעמַאטש עכלעוו ,ןכַאז

 "ומא ,םיאנת ןופ רעטרעוו יד) ןטייצ ער

 ביוהנָא ןיא ;(םיטויּפ ענעדישרַאפ ,םיאר

 חול , טרָאס ַא ןַארַאפ זיא הדגה רעד ןופ

 סָאװו ץלַא ןופ המישר ַא ,'תוחתפמה

 יד ןיא ,רדס םייב ןרעוו ןָאטעג טעוװו

 ױזַא ןוא !"ץחרו ,שדק, רעטרעוו לצנייא

 ןוא שודיק רעד טמוק ךָאנרעד :רעטייוו

 אה רעטרעוו עשיאעמַארַא יד ךָאנרעד

 םערָא סָאד זיא סָאד) "איינע אמחל

 ןדַאלעגנייא ןרעוו סע עכלעוו טימ (טיורב

 טרעװ סע ןוא ,שיט םוצ םיחרוא עמערָא

 רָאי ַא ןיא זַא גנונעפָאה יד טקורדעגסיוא

 לארשי:ץרא ןיא ןייז ןעמ טעוװ םורַא
 4 יד ןעמוק ךָאנרעד ;ןשטנעמ עיירפ
 "בעד ןרעוו עכלעוו) 'י'הנתשנ המ,, תוישק
 -עג טימ יי קרּפ םיחסּפ הנשמ ןיא טנָאמ

 טמוק ךָאנרעד ןוא ,(ןעגנורעדנע עסיוו
 טיצ עכלעוו ,ונייה םידבע ,ץורית רעד

 ןסע טייג ןעמ ןעוו עלעטש רעד זיב ךיז
 -יס ןוא תושרד ןופ גנולמַאז ַא זיא סָאד

 תאיצי ןגעוו (רזעילא יברב השעמ) םירוּפ

 ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םירצמ
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 ןרעוו לייט ןוא ,םיארומַא ןוא םיאנת ,ןטייצ
 םיחסּפ ארמג ןוא הנשמ ןיא טנַאמרעד
 "ףךתמח ךופש, טמוק ךָאנרעד .זיטק

 ןוא ,!'תמשנ,, ןוא ללה ,י"חסּפ רודס לסח;,
 יצחב יהיו ןכבו, םיטויּפ יד ךָאנרעד

 רידא, ,"ךיתורובג ץמוא, ,יהלילה

 ,"פדוי ימ דחַא ,''אוה רידא,, ,!'הכולמב
 גנואײטשטנַא רעד ןגעוו -- ,?!אידג דח;

 רימ ןבעג םיטויּפ עקיזָאד יד ןופ לייט ןופ
 דחא;/ יו רעטרעווכוז ערעדנוזַאב יד ייב

 :'הנתשנ המ; ,"אידג דח, ,"עדוי ימ
 יװ םיגהנמ ןוא ןפוא ןצנַאג םעד ןגעוו
 םייב רימ ןבעג טריפעג טרעוו רדס רעד

 חסונ טּפוה רעד --- .""רדס,, טרָאװכוז

 ןיא טכארבעג טרעוװו הדגה רעד ןופ

 וצ -- .הצמ תוכלה הרות הנשמ ם'יבמר

 .שורד ןופ ליטס ןיא ןטסײמַא ,םישוריּפ

 -רעד ןרַאפ ןופ ןטייצ עקילָאמַא יד ןופ --
 תודגה ןבילבעג ןענעז ,קורד םעד ןדניפ

 טימ טייצַאב ןענעז עכלעוו ,די בתכ ןיא

 -רעוו ןוא רעדליב ןוא ןעגנונעכייצ-טסנוק

 יז ןופ עטסמירַאב יד ;ןטנעמַאנרָא-רעט

 עכלעוו ,יָאװעיאראס ןופ הדגה,, יד זיא
 ריא ןגעוו ןבירשעג) עינַאּפש ןופ טמַאטש
 -ַאס ןופ הדגה יד, שטייד ןיא רעסָאלש
 -ַאפ זיא שידיי ןיא ;(1899 ןיוו ,ָאוועיאר

 ןיא ייס תודגה עטרינימוליא יד ןגעוו ןאר

 -לימ,, לאנרושז ןיא קורד ןיא ייס די-בתכ

 -יימ ןבָאה סעיצארטסוליא יד ;?"םיורג
 ןדי יז יװ סעמעט טלדנאהאב סנטס
 ;םינב העברא יד ,םירצמ ןופ סױרַא ןעייג
 רעביא ןרָאװעג טקורדעג זיא הדגה יד

 לאומש ףארגָאילביב רעד ;לָאמ טנזיוט
 טָאה 'בקעי תלהק, ןופ רבחמ רעניוו

 ןופ המישר ַא (41892) טכעלטנפערַאפ
 לארשייץרא ןיא ;ןבַאגסיוא 200 ךרעל
 -רַאפ סנטצעל ירעי ףארגָאילביב רעד טָאה
 -הדגה ןופ המישר עטייווצ ַא טכעלטנפע
 ---.םָאקלופ טשינ ךיוא זיא עכלעוו ,ןקורד

 רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ַא

 208 רגה--תוהגה

 םולש שיא ריאמ ןופ ןַארַאפ זיא הדגה

 ."חסּפ לש הדנגה לע ןיע ריאמ,;

 ןעמ טָאה טרָאװ םעד טימ ,תוהנה
 ןעגנוטכירַאפ-ןזיירג יד טנכיײצַאב לָאמַא

 {םירפס וצ ןעגנוקרעמַאב עניילק ךיוא יו
 -ַאפ סָאד ןוא ארמג וצ ןעגנוקרעמַאב יד

 -רעביא ןוא ןקורד יד ןופ ןזיירג ןטכיר
 ןעמאזוצ תוהגה ןפורעגנָא ןרעו רעביירש

 תוהגה יו ,רבחמ רעייז ןופ ןעמָאנ ןטימ
 קיּפ היעשי יבר ןופ ,ןואג רענליוו ןופ
 -עג ןבָאה םירפס עטלַא ייר ַא :(ןילרעב)

 תוהגה יו ,תוהגה ןעמָאנ םעד ןגָארט
 ,ערעדנַא ןוא י"ינומימ

 ףוס םוצ תופסוה יד ןיא עז ,הננה
 ."לארשי תנידמ,, דנַאב ןטייווצ !

 { ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז הדגה רעד
 ןיא :הרש ןופ טסניד ןופ ןעמָאנ רנוה
 ,טלייצרעד טרעװ (ז"ט תישארב) שמוח
 -גיק ןייק טַאהעג טשינ טָאה הרש ןעוו זַא

 םהרבא ןאמ ריא ןסייהעג יז טָאה רעד
 "תירצמ החפש,, ריא טימ ןבעל וצ וניבא

 םהרבא ןוא ,רגה (םירצמ ןופ טסניד)

 ;לאעמשי ןוז םעד ןריובעג רגה טימ טָאה
 רעדייא) טקינײּפעג ריא טָאה הרש ןעוו
 -טנַא יז זיא (לאעמשי ןריובעג טָאה יז
 טָאה ךאלמ ַא ןוא רבדמ רעד ןיא ןפָאל }

 תישארב ןיא ;ןייגקירוצ ןסייהעג ריא

 ףיוא ,םהרבא יװ טלייצרעד טרעוו אייכ

 -עגקעװַא טָאה ,הרש ןופ גנורעדָאפ רעד |

 רעד ןיא לאעמשי ןוז םעד ןוא רגה טקיש

 רעד זַא ןזיוועגנָא טרעוו סע -- .רבדמ

 -ַארַא רעד ןיא טָאה סָאװ ,'ירגה,, ןעמָאנ
ְּ 
 -קעווַא ןופ גנוטיידאב יד ךַארּפש רעשיב !

 טימ תוכייש ַא טָאה ,ןרעדנאוו ,ןרעדנַאװ

 -קעװַא לָאמ ייווצ ןופ רוּפס ןקיזָאד םעד
 םילהת ןיא :זיוה סמהרבא ןופ ןרעדנַאװ
 ,"םירגה,, קלָאפ ַא טנַאמרעד טרעוו גייפ

 יד ןרעװ 'ה 'א םימיה ירבד ןיא ןוא
 -בש טימ ןעמאזוצ טנַאמרעד !!םיאירגה,,
 .רבדמ רעד ןופ םיט



7209 

 -רָאמָאּפָארטנַא, טרָאװכוז עז המשנוד
 , ,""טזיפ

 סָאװ ,לגנעטש-למייב ַא ןופ ןעמָאנ סדה
 רענייא ;גורתא ןשטנעב םייב טצונ ןעמ
 ,בלול :ןענעז עכלעוו ,םינימ ריפ יד ןופ

 הנשמ רעד ןיא ;הברע ןוא סדה ,גורתא
 םיניד יד טכַארבעג ןרעוו 'ג קרּפ הכוס
 ."םיסדח,, םיבר ןושל ןיא ;סדה ןופ

 תלגמ) הכלמה רתסא ןופ ןעמָאנ הסדה

 ,('ב רתסא

 -אזינַאגרָא-ןעיורפ עשיטסינויצ הסדה
 -גירגעג ,עדאנאק ןוא עקירעמַא ןיא עיצ
 ריא ,דלָאס עטעירנעה ךרוד 1919 טעד

 -טנוזעג םעד ןרעסעברַאפ וצ עכַאגפיוא

 ךרעל טָאה ;לארשי:ץרא ןיא דנאטשוצ
 -טימ טנזיוט 100 ייב ,ןעגנולײטּפָא 0

 טעדנירגעג ןענעז ףליה ריא טימ :רעדילג
 יּפש-הסדה,, יד לארשי-ץרא ןיא ןרָאװעג

 -מַא ןוא טעטש עשידיי עלַא ןיא "ןלָאט
 ךיוא ,סעינָאלָאק יד ןיא סמוירָאטַאלוב

 ,רעטסעוװש-ןקנַארק ראפ ןסרוק ןוא ןלוש

 -פיוא ,ןעטלַאטשנַא-גנושרָאפ עשיניצידעמ

 רעזייה טייהטנוזעג ,רעדניק רעביא טכיז

 -ןיק רַאפ ןכיק-לוש ,('תואירב יתב;;)
 טכַארבעגנירַא טָאה ''הסדה, יד ;רעד

 רעביא 1948 רָאי זיב לארשי-ץרא ןייק
 -עגמימ ךיוא טָאה יז :רעלאד ןאילימ 2

 -ץרא ןיא דנאל ןזיילסיוא םוצ ןפלָאה

 -טנגוי) רעונה תילע רעד וצ ןוא לארשי
 ,(גנורעדנאוונייא

 סָאװ ,שיגעמַארַא ןיא ריש-ביול ַא ןרדה
 אתכסמ ַא ןופ םויס םוצ טגָאזעג טרעוו
 ַא ייברעד ןעמ טגָאז ךעלנייוועג ;ארמג

 ןפורעג ךיוא טרעוו לוּפלּפ רעד ןוא ,לוּפלּפ

 "םויס,, עז -- ."ןרדה,

 ."לארשי ינב., ,י"עידניא, עז ןדוה

 יקוסּפ, יד ןופ בױהנָא רעד ןדואה

 210 אנוה--המשגה

 ןופ ךעלטיּפַאק ןוא םיקוּפ) 'יארמזד

 ןיא ןָא טביוה ןעמ עכלעוו טימ (םילהת
 ןטיול :תירחש ןענעוואד סָאד הירפ רעד

 ךָאנ 'ודוה, ןעמ טגָאז זנכשא החסונ
 סָאװ ,דרפס חסונ טול ;!רמאש ךורב ;

 ,םידיסח ךרוד ןראוועג ןעמונעגנָא זיא
 בילוצ ;רמאש ךורב ראפ ודוה ןעמ טגָאז

 יתב יד ןיא םיכוסכס ןייז ןגעלפ םעד

 ןוא עטיל ,עניארקוא ,ןליוּפ ןיא םישרדמ
 עקירעמַא ןיא ךיוא סנטצעל ,עיננילַאג
 ,"ודוה , ןגָאז לָאז ןעמ ןעוו םעד ןגעוו

 -עגרעביא סאווטע רעד זיא סָאד זיוה
 יד {'הוהי, ,טָאג ןופ ןעמָאנ רעטלעטש

 טלעטשעגרעביא זיא ביֹוהנָא ןפ ?י,
 ןיא סָאד ;''ו, בַאטשכוב ןטירד םעד ךָאנ

 -נעטשלופ ןגָאזסױרַא טשינ לָאז ןעמ ידכ
 םש; סע טפור ןעמ ;ןעמָאנ סטָאג קיד

 שרעדנַא סלַא (ָאיַאוַא, :זעל) ''היֹוה

 יד ןיא ;('םיקלא,) "םיהלא םש, ןופ

 רעד טרעוו םירפס-הלבק ןוא-הדגא ליפ
 ןופ הדמ יד סלַא טכַארטַאב היוה םש

 יד סלַא "'םיקלא, םש רעד ןוא ,!!םימחר;;

 ,"ינדא,, רעטרעווכוז עז ---'ןיד,, ןופ הדמ
 ."םימחר; ,י?ןיד;, ,""םיהלא,,|

 טנָאמרעד ןרעו ארמג רעד ןיא אנוה
 -- .אנוה ןעמָאנ ןטימ םיארומא ייד ַא
 "אנוה בר, טגָאזעג טרעוו סע ןעוו םתס

 ןט2 ןיא לבב ןיא ארומא םעד ןעמ טניימ

 -גוהרָאי ןטירד עדנע ןיא) רוד-םינ;ומא
 -סערג רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,(טרעד

 אנוה בר :בר ארומא ןופ דימלת רעט
 תוכלה ךס ַא רעייז בר ןופ ךָאנ טגָאז

 -עז עכלעוו ,''בר רמא אנוה בר רמא.;;)

 ילבב דומלת ץנַאג רעביא טײרּפשעצ ןענ

 רע ןיא טייצ עסיוועג ַא ;ימלשורי ןוא

 -וצ זיא רעכַאנ ,לארשי-ץרא ןיא ןעוועג

 םיא טָאה ןעמ ;לבב ןייק ןעמוקעגקיר
 זיא רע ;ג"כ תינעת) ''דיסח,/ ןפורעג
 ןעמ ןעוו ןוא ,רעטעברַא-דלעפ ַא ןעוועג
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 הרות-ןיד ַא טימ םיא וצ ןעמוקעג זיא
 ןלָאז םיניד ילעב יד זַא ,טגָאזעג רע טָאה

 תובותכ) דלעפ סָאד ןרעסַאװַאב לייוורעד
 ,(הייק

 ַא ןדײשטנַא ,ןענרעל ,ןזייו הארוה
 -עג טרעוו (ג"ל םירבד) שמוח ןיא ;ןיד
 ןלעוו ייז) בקעיל ךיטּפשמ ורוי,, טגָאז

 רעד ןיא ;(בקעי וצ םיניד ענייד ןענרעל
 -ַאב טרָאװ סָאד טרעוו ארמג ןוא הנשמ
 {'םיניד ןענעקסּפ לעיציפָא, ףיוא טצונ
 טגָאזעג טרעוו 'ב קרּפ תוירוה הנשמ ןיא
 ןופ גנודיישטנא יד) "ןיד תיב תארוה,
 ערעדנַא ןוא ח"נ ןיטג ןיא ;(ןיד-תיב ַא

 .הארוה הרומ, טכארבעג טרעװ רעטרע

 טעװ סָאװ ,רערעל ַא ןייז טעוװו) יילאושיב
 -ײשטנַא ןַא ;ןדיי ייב םיניד ןענעקסּפ

 ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,ןיד ַא ןיא גנוד
 ףיוא רָאנ קידנעטש ףיוא טשינ ןרָאװעג

 תארוה,, ןפורעג טרעװ ,לָאמ םענייא םעד

 ַא ןַארַאפ זיא סע ;(ו תוירוה) !'העש
 זיא "םיארומא, לטיט ןיא זַא גנוניימ
 ,'הארוה, ןופ ןיז רעד ןַארַאפ ךיוא
 ןעניפעג רימ ןוא ,ןדײשטנַא ,ןענעקסּפ
 ירדסמ יד ןגעװו ן"פ אעיצמ אבב ןיא
 ,"הארוה ףוס ,, אניבר ןוא ישא בר ארמגה
 ,הארוה ןופ עטצעל יד ןעוועג ןענעז ייז
 טָאה תולאש טנקסּפ סָאװ ןייד רעד ---

 טכער סָאד ;'הארוה הרומ,, לטיט םעד
 ךיוא רעבירעד טסייה תולאש ןענעקסּפ וצ
 ('ןידי ןידי ,הרוי הרוי) ייהארוה רתיה,

 -ימס,, סָאװ עבלעז סָאד טעמכ זיא סָאװ
 ."הכימס,, עז -- ."תונבר ףיוא ''הכ

 ןיא ןדיי רעביא ךלמ ךלמה סודרוה
 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא לארשי-ץרא
 -עקעג ;שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד
 םעד רַאפ 792 רָאי זיב 107 רָאי ןופ טגינ
 ןופ רעטָאט רעד ןעוועג זיא רע ;ןברוח
 טָאה סָאװ ,עיטסַאניד סודררוה רעד
 רעביא ןטשריפ ןוא םיכלמ ןבעגעגסױרַא
 זיא רעטָאפ סודרוה -- .רעדנעל ייר ַא

 712 סודרוה---חארוה

 רענעעזעגנָא ןַא ןופ ,רטאּפיטנַא ןעוועג
 ַא טימ זיא סָאװ ,םודא ןיא עילימַאפ
 טימ ןרָאװעג טקיניירַאפ קירוצ טַײצ

 ןבָאה רעניואוונייא עריא ןוא לארשייץרא
 ןייז ךרוד .עיגילער עשידיי יד ןעמונעגנָא

 טמיטשַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ

 "יא רעטלַאװרַאפ סלַא רעמיור יד ךרוד

 "רוה ןופ טייז רעד ייב לארשי-ץרא רעב
 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב סודרוה זיא ,סונק

 רע ואוו ,לילג ןופ רידנַאמָאק-רעטילימ
 -טַאּפ-לילג יד טיוטעג טכירעג ןָא טָאה

 "טימ ענייז ןוא היקזח (םיאנק) ןטָאיר
 ןעיירפַאב טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רעפלעה
 ןירדהנס סָאד :רעמיור יד ןופ דנַאל סָאד
 יאמש ןופ סולפנייא םעד רעטנוא טָאה
 םוצ רַאפרעד ןלייטרוארַאפ טלָאזעג םיא

 "יור יד וצ ןפָאלטנַא זיא סודרוה ;טיוט
 זיא סעגירטניא ליפ ךָאנ .עיריס ןיא רעמ

 ךרוד ןרעו וצ טמיטשַאב ןעגנולעג םיא
 רע ןוא ,לארשי-ץרא ןיא גינעק סלַא םיור
 -עט םענעפָא ןוא סעגירטניא ךרוד טָאה

 עדנעמַאטשּפָא עלַא טעמכ טיוטעג רָאר

 "ַאניד םיאנמשה רעדנשרעה רעד ןופ
 ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע :עיטס

 ,ימירמ) ענמאיראמ לקינייא-םיאנומשה

 "עג טָאה רע יו םעדכָאנ רעבָא ,(םירמ

 רע טָאה ,ארדנאסקעלַא רעגיווש ןייז טיוט

 ,יורפ ןייז ןטיוט טזָאלעג ךיוא ךָאנרעד

 ןוא ענייז ךיוא םעדכָאנ ןוא ,ענמאירַאמ

 -יױַא ןוא רעדנַאסקעלַא ,ןיז ייווצ עריא
 טױטעג ךיוא רע טָאה רעכַאנ ;לובוטס

 רעירפ טָאה רעכלעוו ,רטַאּפיטנַא ןיז ןייז
 םעד טדערעגנָא ןוא טריגירטניא טַאהעג
 ייוצ עטנָאמרעד ענייז ןטיוט וצ רעטָאפ
 -אווירּפ עצנַאג סָאד ןעוועג זיא ױזַא ;ןיז
 דרָאמ ןופ טייק ןייא סודרוה ןופ ןבעל עט
 ןופ רעניואוונייא יד ףיוא .עגירטניא ןוא
 םעד ןפרָאװעג רע טָאה לארשייץרא
 טזָאלעג טָאה רע ןוא ,רארעט ןטסערג
 ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןדרָאמרעד
 םעד טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעמעוו ףיוא
 טימ טשינ ןטלַאה ייז זַא ,דשח ןטסדנימ
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 -מוא םעד ןרעױדַאב ייז זַא רעדָא ,םיא

 רע :עיטסַאניד-םיאנומשח רעד ןופ קילג
 טימ דנַאל סָאד טקירדרעטנוא ךיוא טָאה

 טריקסיפנָאק םתס ןוא ןרעייטש ערעווש
 -עג רע טָאה שיטילָאּפ .סנגעמרַאפ

 ,גלָאפרעד ןטסכעלנייועגמוא םעד טַאה

 רעטצעל רעד שיטקאפ ןעוועג זיא רע ןוא
 ,לארשי-ץרא ץנַאג רעביא ךלמ רעשידיי
 זיא סע .ןעזנָא ןברָאװרעד ךיז טָאה סָאװ
 יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ןעגנולעג םיא
 "וצ ,רעריפ-רעטילימ עשימיור עלַא ןופ

 סוילוי ןופ ךָאנרעד ,סואעּפמאּפ ןופ טשרע
 ןופ ןוא סוינָאטנַא ןופ רעכַאנ ,ראזעצ
 זַא ,סיוא טזייו סע .סוטסוגוא רעזייק

 ,לארשי-ץרא ןשרעהַאב קידנלעוו םיור
 רעשרעה סלַא ןבָאה טלָאװעג דארג טָאה

 ייב זיא סָאװ ,ןַאמ ַא דנאל םעד רעביא
 ןופ טשינ ,טדנייפרַאפ רעניואוונייא עלַא
 ,עילימַאפ רעדנשרעה רעקידרעירפ רעד

 ,םיור ןופ קידנעהּפָא רעמ ןייז לָאז רע ידכ
 םיא טָאה םיור זַא רעכיז זיא סלַאפנדעי
 סָאװ סעגנַאלקנָא עלַא יד ץָארט טציטשעג
 "ייק ןוא טַאנעס םוצ ןסָאלפעגניײרַא ןענעז

 סודרוה .,ןטײקמַאזורג ענייז ןגעק רעז

 ןעקנעשַאב ןעמונעג ךיוא רַאפרעד טָאה
 עכיירסולפניא יד תונתמ עכייר טימ
 ןעקנעש ךיוא ןוא .םיור ןיא ןענאזרעּפ
 ,טעטש עשיכירג ענעדישרַאפ וצ תונתמ
 -רַאהטוג סלַא םור ַא ןבָאה לָאז רע ידכ

 "ירג רעד ןופ רעבָאהביל ,רעשרעה רעקיצ
 לארשייץרא ןיא טָאה רע .טלעו רעשיכ
 עטלַא סָאד ןעיוברעביא טזָאלעג ךיוא

 -עס, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןוא ןורמוש

 -איטסאבעס רעזייק םעד דובכל ייעטסאב

 טזָאלעג ךיוא טָאה רע :;סוטסוגיױא סונ

 ןעמָאנ ןטימ טָאטש יד םי םייב ןעיוב
 (ארמג רעד ןיא ?יירסק,) ??אעראזעצ,
 ףיורעד ;(ראזעצ) רעזיק םעד דובכל
 ןוא .טלעג ךס ַא ןבָאה טפרַאדַאב רע טָאה
 טקירדרעטנוא רעמכָאנ רעבירעד טָאה רע
 ערעװש טימ גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 ןײמעגלַא ןיא זיא סודרוה -- .ןרעייטש
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 ןטסעפ ןייק טשינ טימ שטנעמ א ןעוועג

 -סטכעלש ןייז ןיא וליפַא ,רעטקַארַאכ

 "עג לָאמלײט רעבירעד טָאה רע ;טייק
 ןדיי יד טימ ןטעברעביא ךיז טוואורּפ

 "עג טשינ טָאה רע ;ןענַאטערעטנוא ענייז

 "ער יד טציטשעג רַאגָאז ןוא טעּפעשט
 ןוא ללה ,םישורּפ יד ןופ רעריפ עזעיגיל

 קיאור טזָאלעג סלאפנדעי ייז ןוא ,יאמש
 םידימלת יד טימ תובישי ערעייז ןריפ
 טָאה רע םגה ,(יאמש תיב ןוא ללה תיב)

 ,רעריפ-םישורּפ ערעדנַא ןטיוט טזָאלעג
 "יימ ןייז ןגעק טשימעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 טָאה סודרוה .םינינע עשיטילָאּפ ןיא גנונ
 ןדיי ךיוא טוט רע זַא ןזייוו טלָאװעג
 טפָא ץנַאג רעבירעד טָאה רע .ןוא ,סטוג
 עשיכירג ןיא ןדיי רַאפ ןעמונעגנָא ךיז
 יז זיא סע ןעװ ,דנאלסיוא ןוא טעטש

 -כרוד ךיוא טָאה רע .הלווע ןַא ןעשעג

 ,ןנייהד ,טעברַא עטמירַאב ןייז טריפעג

 ,שדקמה תיב סָאד טיובעגרעביא טָאה רע

 "יבעג עטלַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 רעד טימ טיובעגרעביא סע טָאה רע ;סעד

 טצונעג ,טייקנעש ןוא טכארּפ רעטסערג

 יד וליפַא ןוא ,ןלאירעטַאמ-יוב עטסעב יד

 עכלעוו ,ארמג רעד ןיא דומלתה ימכח

 -"סיוא קידנעטש ךיז סודרוה ןגעוו ןבָאה

 "רוארַאפ רעטספרַאש רעד טימ טקירדעג

 "עג טשינ טָאה סע רע זַא ןגָאז ,גנולייט

 ךָאנ טָאה שדקמה תיב סודרוה םעד ןעז

 ארתב אבב) ןעזעג טשינ טייקנעש ַאזַא

 ןסייהעג טיוט ןרַאפ טָאה סודרוה -- .('ד

 ןופ רעדילגטימ ענעעזעגנָא יד ןריטסערַא

 ןוא ,םילשורי ןיא תוחּפשמ עטסנעש יד

 זַא ,תימולש רעטסעווש ןייז טגָאזעגנָא

 "עג זיא רע זַא ,ןרעהרעד טעװ יז יװ

 עלַא יד ןטיױט ןזָאל יז לָאז ,ןברָאטש

 טינ ךיז לָאז םילשורי ידכ ,עטריטסערַא

 ןגָאלק רָאנ ,טיוט ןייז טימ ןעיירפ ןענָאק

 רעטסעװש יד .ענעמוקעגמוא י+ ףיוא
 ןייז ייב ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,!תימולש
 "מַאזורג ענייז ןיא טקיליײטאב :ןבעל
 ךיז לָאמ עקיטציא סָאד טָאה ,ןטייק
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 רעדורב ריא יו ,רעסעב ןזיװעגסױרַא
 -סערַא עלַא טָאה יז ;ןטלַאהעג ריא טָאה

 טיוט ןייז טימ .ןעיירפאב טזָאלעג עטריט

 ערַאבניש יד טרעהעגפיוא שיטקַאפ טָאה
 -ץרא ןופ טײקיגנעהּפָאמוא עכעלגינעק

 ןעועג זיא רעטעּפש םגה ןוא ,לארשי

 ןיוש טָאה םיור רעבָא .ךלמה ספירגא

 -אב שיטקַאפ ןוא לעיציפָא קידנעטשלופ
 סודרוה ןגעוו -- ,לארשי-ץרא טשרעה

 ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 -גנעזרעּפ ענייז ןגעוו ייס ,ןעגנולדנַאהּפָא

 -ַאב ןייז ןגעוו ייס ,ןעגנובעלרעביא עכעל

 תועידי עלַא ;ךלמ רעשידיי סלַא גנוטייד
 םירפס יד ןופ רימ ןסייוו סודרוה ןגעוו

 ךרעל טימ טָאה רעכלעוו ,סופעסאי ןופ

 ענייז ןבירשעג סודרוה ךָאנ רָאי 80-0
 -יטרעטלַא, עשידיי ,רעכיב עשירָאטסיה

 ןבעגעג טרָאד ןוא ,'יהמחלּמ,, ןוא ''רעמ

 -עזאי ;סודרוה ןגעוו ןטייהלצנייא עלַא יד

 -רַאפ טציא) ַא ףיוא ךיז טפורַאפ טופ
 -אלָאקינ ךירג ַא ןופ קרעװ (םענעריול

 ןוא רעטסינימ סעסודרוה ,קשמד ןופ סוא

 ַא ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,ראטערקעס

 רעד ןיא .סודרוה ןגעוו עיפַארגָאנָאמ
 טגָאזעג טרעװ (ג ארתב אבב) ארמג
 זַא "הוה יאנומשח תיבד אדבע סודרוה,
 -שח יד ןופ טכענק ַא ןעוועג זיא סודרוה
 עג ןענעז טייצ רעיינ רעד ןיא ,םינומ
 -יליבַאהער וצ רעקירָאטסיה לייט טגיונ
 ענייז ףיוא ןזייוונָא ןוא ןסודרוה ןריט
 -ץרא רַאפ טסנידרַאפ עשיטילָאּפ עסיורג
 ןיא) לאמכָארק ןענעז ייז ןשיװצ ;לארשי
 ןייז ןיא) רענזיולק ,(''ןמזה יכובנ הרומ,,
 ץערג ןגעקאד ;('תילארשיה הירוטסיה;;
 תורוד , ןיא) יולה ,?'עטכישעג., ןייז ןיא)
 -רעה סעסודרוה ןטלַאה (''םינושארה
 רעשידיי רעד ןיא קילגמוא ןַא סלַא טפַאש
 -ָאמַא יד --- .טייצ רענעי ןופ עטכישעג
 ןענעז רעקירָאטסיה עכעלטסירק עקיל
 עדנעגעל רעד בילוצ סודרוה ןגעק ןעוועג
 טזָאלעג טָאה סודרוה זַא ,םוילעגנאווע ןיא
 ןיא ;םחל תיב ןופ רעדניק יד ןדרָאמרעד

=: 

 216 םונקרוה--תוירוה

 עקילָאמַא יד ייב רע טרעװ ןײמעגלַא

 "יורג רעד סודרוה,, ןפורעג רעקירָאטסיה

 יד ןיא סודרוח ןגעוו םיטרּפ --- .''רעס

 ,ץערג ,לַאמכארק ןופ םירפס עטנָאמרעד

 .רענזיולק ,יולה

 "יזנ רדס ןיא אתכסמ עטצעל תוירוה
 ןוא תוינשמ םיקרּפ 2 ןופ טײטשַאב ,ןיק

 -ןרי ןוא ילבב ,ארמג ךיוא יו אתפסות
 ןלאפ יד ןגעוו תוכלה יד טנרעל ;ימלש
 -טשינ טנקסּפעג טָאה ןיד תיב סָאד ןעוו

 תוריבע עגונ ןענעז סָאװ ,תולאש קיטכיר
 ןרעוו 'ג ןוא 'ב םיקרּפ יד ןיא ;תרכ ןופ
 ,םינהכ ןגעוו ןגארפ טלדנַאהַאב

 ךױא רעטשרע רעד ,סונקרוה
 יד ןופ ןועמש ןופ ןוז ,י"לודג ןהכ ןנחוי;

 ןדיי יד ןופ טשריפ ;רעדירב-םיאנומשח
 104 -- 125 ןרָאי יד ןיא לודג ןהכ ןוא

 :גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ
 רעשידי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע
 ,עיטסַאניד-םיאנומשח' רעד ןופ טשריפ
 טיירפאב קידנעטשלופ טָאה עכלעוו
 ןפַאשעג ןוא ךָאי ןשיריס ןופ לארשי-ץרא

 רע :טַאטש ןשידיי ןקיגנעהּפָאמוא ןַא
 -עג ןוא םודא ןעמונעגנייא ךיוא טָאה

 רייגמ ךיז רעניואוונייא עריא ןעגנואווצ
 -רעטנוא ןוא ןורמוש ךיוא יוװ ,ןייז וצ
 -עגלַא ןיא .םינורמוש יד טכַאמעג קינעט
 "עג ןלאווק עשידומלת יד ןיא טרעוו ןיימ
 ןכלעוו ןגעוו ,לודג ןהכ ןנחוי ןופ ןטלַאה
 ןקתמ טָאה רע זַא טכַארבעג טרעוו סע
 (הטוס ףוס הנשמ) תונקת ייר ַא ןעוועג

 יו רעבָא .שדקמה תיב ןוא רשעמ ןגעוו
 -אלפ רעקירָאטסיה רעד טלייצרעד סע
 "יווקיטנא,,} ''תוינומדק,, ןייז ןיא סויוו
 ('םולבע,) 'המחלמ, ןוא (סעטַאט
 רעטלע רעד ףיוא לודג ןהכ ןנחוי טָאה
 -םישורּפ רעמורפ רעד טימ טגירקעצ ךיז
 רע ןוא ,טיוטעג ייז ןופ לייט ןוא ײטרַאּפ
 זַא ,טביולג ןעמ ;יקודצ ַא ןרָאװעג זיא
 רעד ןיא ןַארַאפ זיא רוּפיס רעבלעז רעד



217 

 -רעד טרעוו סע ואוו ,ו''ס ןישודיק ארמג
 -יירב רעטלַא ןַא ןיא עבלעז סָאד טלייצ
 ףוז סעסונקרוה) ךלמה יאני ןגעו את

 ןענעז ןופרעד ןרוּפש ;(יאני רדנסכלא

 יאני ןַא ט"כ תוכרב ארמג ןיא ןַארַאפ

 רעכלעוו ,ןנחוי סָאװ רעבלעז רעד זיא

 ןרָאװעג לודג ןהכ ןייז רָאי 80 ךָאנ זיא
 רעד זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע -- .יקודצ ַא
 זיא ןנחוי ןגעק םישורּפ יד ןופ ףמַאק

 -יירַאפ טָאה ןנחוי סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג
 הלודג הנוהכ יד יא ןאזרעּפ ןייז ןיא טקינ
 זיא סָאװ ,טפאשרעה עכעלטלעוו יד יא
 ךיוא .ןדיי יד ןופ טסייג םעד ןגעק ןעוועג
 -ידיי סנטסיימ יד לייוו זַא ,ךעלגעמ זיא
 םיקודצ ןעוועג ןענעז רעריפ-רעטילימ עש
 .ןכַאז ךס ַא ןיא ןבעגעגכָאנ ייז ןנחוי טָאה

 לודג ןהכ רעטייווצ רעד ,סונקרוה
 61 == 16 ןרָאי יד ןיא לארשי-ץרא ןיא
 ;גנונעכערטייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ
 -עג ךיוא רע זיא םישדח 2 עטצעל יד ןיא
 זיא סע רעבָא ,ןדיי רעביא גינעק ןעוו

 ןוא םיא ןשיװצ המחלמ יד ןכורבעגסיוא
 "למ-רעדירב יד ,סולבוטסירא רעדורב ןייז

 יד ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוװ סָאװ ,המח
 -נמ ,ב"פ אמק אבב) ןלַאװק עשידומלת

 טשרעוצ ,(רעטרע ערעדנַא ןוא דייס תוח

 טָאה ךָאנרעד ,טגיזעג סולבוטסירַא טָאה
 -רַאפ טָאה ןוא סיור טשימעגניירַא ךיז
 קעװַא זיא סונקרוה ;דנַאל סָאד ןעמונ

 -וצ םיא טָאה סודרוה רעבָא ,לבב ןייק

 םיא ןוא לארשי-ץרא ןייק טרַאנעגקיר
 -עג רעד רַאפ 20 רָאי ןיא טעדרַאמרעד

 ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוו

 עז -- ,היבוט ינב יד ןופ סונקרוח
 ,י"היבוט,,

 -למ ןופ ךלמ רעטצעל הלא ןב עשוח
 יד ןיא טגינעקעג ,ןורמוש ןיא לארשי תוכ

 רעכעלנייוועג רעד רַאפ 722 --- 723 ןרָאי
 טמַאטשעג טשינ טָאה רע ;גנונעכערטייצ

 218 איבנה עשוה--סונקרוח

 טָאה רע :עיטסַאניד רעכעלגינעק רעד ןופ
 ןוא חקפ גינעק ןקידרעירפ םעד טיוטעג

 -עג ַא ;ךלמ ןרָאװעג םיא טַאטשנַא זיא
 -רעטנוא ןעוועג עשוה זיא טייצ עסיוו
 ןכעלרעי טלָאצעג ןוא רושא וצ קינעט

 "גסילש רָאנ ;רושא ךלמ םעד רעייטש
 קידנעניימ ןוא םירצמ טימ דנוב ַא קיד

 עשוה טָאה ,ןפלעה םיא טעוו םידרצמ זַא

 -יטש םעד רושא ןלָאצ וצ טרעהעגפיוא

 רושא ךלמ רעד טָאה םעד בילוצ ןוא רע
 ןעמונעגנייא ,ןורמוש ףיוא טרישרַאמ
 טָאה ןוא ,טָאטשטּפױה יד ןוא דנַאל סָאד

 "יואוונייא יד ןופ ליפ ןוא םירש יד
 ןוג ,רובח ,חלח,, ןייק ןבירטרַאפ רענ
 זיא סָאד ;ז"י 'ב םיכלמ) 'יידמ ןוא
 עשוה .,םיטבשה תרשע יד ןופ תולג רעד

 תוכלמ,, ןופ ךלמ רעטצעל רעד ןעוועג זיא

 ,"לארשי

 ןופ רפס עטשרע סָאד איבנה עשוה
 ך"נת ןיא םירפס-םיאיבנ ערענעלק יד
 זיא (ףלעווצ) "רשע ירת,, ןעמָאנ ןטימ
 "שי תוכלמ ןיא איבנ ,יראב ןב עשוה ןופ

 -עגנָא ךיז טָאה תואיבנ סנמעוו ,לאר
 םעברי ךלמ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןביוה
 טינ זיב ןגניווצעג ךיז טָאה ןוא ןט2 םעד

 ךרוד לארשי תוכלמ ןופ ןברוח ןראפ גנאל

 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ָאזלַא ,רושא
 רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט8
 -עג ךיז טָאה תואיבנ ןייז ;גנונעכערטייצ
 םיכלמ יד תעב .,טייצ עגנַאל ַא ןגיוצ

 היקזחי ןוא זחא ,םתוי ,היזע ,הדוהי ןופ
 14 טלַאה עשוה רפס סָאד ;('א עשוה)
 סָאד רָאפ ןגָאז תואיבנ יד ןוא ,ךעלטיּפַאק
  תוכלמ ףיוא ןעמוק טעוו סָאװ ,קילגמוא
 רעניואוונייא יד סָאװ רַאפרעד לארשי
 רעד וצ ןעניד ןוא טָאג טזָאלרַאפ ןבָאה

 טליײצרעד בױהנָא ןיא :לעב הרז הדובע
 "עג םיא טָאה טָאג יו שילָאבמיס עשוה

 הנוז השא ןַא טימ ןבָאה הנותח ןסייה

 יז ןבעג ןעמָאנ ַא ןוא רעדניק ןבָאה ןוא
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 ןוא (ןעמערַאברעד טשינ) 'יהמחר אל;

 ייב רעבָא .(קלָאפ ןיימ טשינ) י?"ימע אל;
 ןיא ןַארַאפ זיא תואיבנ-ףארטש עלא יד
 גנונעפָאה עסיורג יד טקירדעגסיוא עשוה

 -אפ קירוצ ךיז ןלעװו לארשי ןוא הדוהי זַא

 ,קלָאפ שידיי סיורג ַא ןפַאש ןוא ןקינייר
 דמַאז רעד יוװ ןייז ןלעװ ןיז סנעמעוו

 "רעביא טשינ ןָאק סָאװ ,םי גערב ןפיוא
 יד .ךיוא טפָארטש עשוה ,ןרעוו טלייזעג

 עכלעוו ,לארשי ןופ רעריפ עשיטילָאּפ

 ףיוא ָאד ,רושא ףיוא ָאד ךיז ןזָאלראפ

 הנויכ םירפא יהיו, ,('ז עשוה) םירצמ
 "וכלה רושא ,וארק םירצמ ,בל ןיא התוּפ

 עשירַאנ ַא יו ןראוועג זיא םירפא ןוא)
 -עג ,םירצמ ןפורעג ,דנַאטשרַאפ ןָא ,ביוט
 זיא עשוה רפס רעד ;(רושא ןייק ןעגנַאג

 עלא יד ןגעוו ;רעדליב עקרַאטש טימ לופ

 זַא (ג.י עשוה) רע טגָאז ןשינעדערנייא
 םיכשמ לטכו רקב ןנעכ,, ןדניוושרַאפ ייז

 רעד יװ ,ןקלָאװ:-ןגרָאמ רעד יוװ) ייךלוה
 ןיא ,(טדניװשרַאפ ןוא טרעדעפ סָאװ יוט
 ןופ םירוּפס טנָאמרעד ןרעוו עשוה רפס
 זיא רע יו בקעי טימ השעמ יד ,שמוח

 ,טנידעג טרָאד ןוא םרא ןייק ןפָאלטנַא

 -נַא ןוא םירצמ תאיצי ןופ רוּפיס רעד

 .ערעד

 ."איעשוא., עז היעשוה

 אנעשוה ,תונעשוה ,אנעשוחה
 טײטשַאב אנעשוה טרָאװ סָאז הכר
 :שטײט רעד זיא ןוא רעטרעו 2 ןופ
 טימ .טעב ךיא -- אנ ,ףלעה -- עשוה

 -יפת יד ןָא ךיז ןביוה טרָאװ ןקיזָאד םעד
 ןדעי ,תוכוס ןיא טנָאז ןעמ סָאװ ,תֹול

 -רעד ןוא ,הלפת-אנעשוה ערעדנַא ןַא גָאט
 םיללּפתמ יד ןוא ןזח רעד םורַא טייג ייב
 טנעה יד ןיא בלול ןוא גורתא םעד טימ
 -אנעשוה יד .לוש ןיא המיב רעד םורַא
 -פת-אנעשוה עלַא ,טגָאזעג ןרעוו תוליפת
 ,תוכוס ןופ גָאט ןט7 םעד ,ןעמאזוצ תול
 לגנעטש סָאד ,הברע יד טגָאלש ןעמ ןעוו
 הברע יד ךיוא ;ךעלגייווצ עקירעדינ ןופ

 220 אנעשוה--היעשוה

 ןוא ,יאנעשוה,, ןפורעגנָא טרעוו טסבלעז

 אנעשוה יד טגָאלש ןעמ ןעוו גָאט רעד
 סע -- ."הבר אנעשוה,, ןפורעגנָא טרעוו
 יד ןופ תוליפת עסיוועג זַא ,סיוא טזייוו
 -שמ רעד ןיא ;:עטלַא רָאג ןענעז תונעשוה

 ןיא זַא ,טגָאזעג טרעװ 'ד קרּפ הכוס הנ

 טכארבעג תוכוס ןעמ טָאה שדקמה תיב
 טלגנירעגמורַא טָאה ןעמ ןוא ,הברע יד
 אנא טגָאזעג ןוא ןזָאלבעג ןוא חבזמ םעד
 "אנעשוה טרָאװ סָאד ?'אנ העישוה 'ה

 רעד ןיא רעבָא .טנָאמרעד טשינ טרעוו
 סָאד טנָאמרעד ָאי ןיוש טרעװ ארמג
 ךיוא טרעוו סע סָאװ טימ ,אנעשוה טרָאװ

 ,ז"ל הכוס) לטניב-הברע סָאד ןפורעגנָא

 אנעשוה ןעמָאנ רעד ;(''אנעשוה ילדגמ,

 טשינ ןלאווק-ארמג יד ןיא טרעוו הבר

 קרפ הכוס) הנשמ רעד ןיא ;טנָאמרעד
 -עגנָא תוכוס גָאט רעט7 רעד טרעוװ ('ד

 ןופ גָאט רעד) 'יתוירח טובח םוי,, ןפור

 ארקיו שרדמ ןיא ;(ךעלגנעטש יד ןגָאלש

 -עשוה , םוי גָאט רעד טסייה ז"כ הבר

 םעד רימ ןעניפעג לָאמ עטשרע סָאד ;'יאנ
 ,םילהת שרדמ ןיא הבר אנעשוה ןעמָאנ

 -נמ רעד טנָאמרעד ךיוא טרעוו סע ואוו

 "'הבר אנעשוה,, ןיא ןענוואד םייב זַא גה

 1 המיב רעד םורַא םיללּפתמ יד ןעייג

 סָאװ תונעשוה ןופ םיטויּפ יד --- ,לָאמ

 יד ןופ ןטייצ יד ןופ ןעמַאטש ןגָאז רימ

 יװ ןואג םרמע בר ןופ רודס ןיא ;םינואג

 טשינכָאנ ןרעוו ןואג הידעס בר ייב ךיוא

 סע ןוא ,םיטויּפ ערעזדנוא טכַארבעג

 "וה טגָאז ןעמ זַא טנָאמרעד רָאנ טרעוו

 -עזדנוא סנטסניימ יד ;''חבש ירבד,, אנעש

 רבחמ טָאה תונעשוה ןופ םיטויּפ ער
 ('רילק, עז) רילקה רזעלא יבר ןעוועג
 עז) יאני יבר ןוועעג רבחמ טָאה לייט ןוא

 גָאט רעד --- .רתיבא ףסוי יבר ןוא (יאניא
 טייצ רעד ןיא ןיוש זיא הבר אנעשוה ןופ
 קרּפ הנשה שאר ימלשורי) ארמג רעד ןופ
 ןידה םוי ַא סלַא ןרָאװעג טכארטַאב ('ד
 זַא ןביולג רעד זיא סע ןוא ,למיה ןיא
 טרעװ ,רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר ךָאנ



 תרכזה 7221

 למיה ןיא ןיד רמג רעקיטליגדנע רעד

 "וה ןיא שטנעמ ןדעי ףיוא ןבעגעגסױרַא
 טרעוו (בייל ארקיוו רהז ןיא ;הבר אנעש

 ןיא ןרעו הבר אנעשוה ןיא זַא ,טגָאזעג

 "טיווק,, ,'ןיקתּפ,, יד ןבעגעגסיורַא למיה
 טשטניו ןעמ ;שטנעמ ןדעי רַאפ י'ךעל
 ןעמ זַא ,הבר אנעשוה זיב רעבירעד ךיז
 -יסח רפס ןיא ;?ילטיווק טוג., ַא ןבָאה לָאז

 -והרָאי ןט12 ןופ טמַאטש סָאװ ,םיד
 טכארבעג ןרעוו ,דנאלשטייד ןיא טרעד

 -רַאפ ןענעז סָאװ ןעגנוביולג עדנגלָאפ
 טכַאנ רעד ןיא .הבר אנעשוה טימ ןדנוב
 תומשנ יד סיורא ןעייג הבר אנעשוח ןופ

 ןוא ,טנייש הנבל יד ןעוו ,םיתמ יד ןופ

 -לעז רעד ןיא ;ללּפתמ ןענעז תומשנ יד

 רע יצ שטנעמ רעדעי טקוק טכַאנ רעב
 טשינ טעז רע ביוא ןוא ,ןטָאש ןייז טעז
 רָאי סָאד טעװ רע זַא ,ןמיס ַא זיא

 ַא ףיוא ןעמ זיא רעבירעד ןוא ,ןברַאטש
 ליל ןוקית,, טגָאז ןעמ ןוא טכַאנ עצנַאג
 רעד) ללּפתמ זיא ןעמ ןוא 'יהבר אנעשוה
 טָאה םידיסח רפס ןופ ןביולג רעקיזָאד
 ארמג רעד ןיא ךיוא ןרוּפש עסיוועג
 שאר ןופ געט 10 יד ןגעו ביי תוירוה
 רעד -- .(רוּפכ םוי רעביא זיב הנשה
 -ייב הבר אנעשוה ןיא זַא ,ןביולג-סקלָאפ
 ןעמ ןוא למיה רעד ךיז טלַאּפש טכַאנ
 ,ליוו ןעמ סָאװ ןשטניוו ךיז טלָאמעד ןָאק
 -עג טשינ םירפס עטלא יד ןיא טרעוו
 לייט ןיא ןַארַאפ ךיוא זיא סע -- .טכארב

 -עגּפָא יד ןטלַאהַאב וצ גהנמ ַא רעטרע

 -וצנָא טימרעד ןוא תונעשוה ענעגָאלש

 -תוצמ וצ חסּפ רַאפ ןוויוא םעד ןדניצ

 זיא טמַאטש גהנמ רעד ןענַאװ ןופ ;ןקַאב -

 תונעשוה ןגָאלש סָאד --- ,ןגָאז ּוצ רעווש

 טובח ןסייהעג דומלת ןיא טָאה סָאװ

 זיא ןוא ןיד רעטלַא רָאג ַא זיא ,הברע

 "קמה תיב ןטייווצ ןיא ןרָאװעג טרעייפעג

 יד ןוא ,טייקכעלרעייפ ןסיורג טימ שד
 טמַאטש רע זַא ,טגָאז (ד''מ הכוס) ארמג

 "עג סע טָאה ןעמ ;ןטייצ-םיאיבנ יד ןופ

 7222 תומשנ

 עסיורג ַאזַא רַאפ (ג"מ הכוס) ןטלַאה
 געמ ןעמ) ייתבש החוד,, זיא יז זַא ,הוצמ

 רעטעּפש ;(תבש םיא הברע יד ןגָאלש

 "וה גָאט רעד זַא טריפעגנייא ןעמ טָאה

 -סיוא טשינ טּפיוהרעביא לָאז הבר אנעש

 תודלות,, ןגאבלע עז -- .תבש םוא ןלאפ

 ."הלפתה

 -שנ יד ןענָאמרעד תומשנ תרכוה
 ללּפתמ גהנמ ,(ענעברָאטשרַאפ ןופ תומ

 -רָאטשרַאפ יד ןופ תומשנ יד רַאפ ןייז וצ
 הרות רפס ןענעייל ןכָאנ דניירפ ענעב
 ,תועובש גָאט ןטייווצ ,חסּפ לש ןורחא ןיא
 -ַאב הלפת יד .תרצע ינימש ןוא רוּפכ םוי
 םיהלא רוכזי, ןופ ךעלכעזטּפיױה טייטש

 יד ןעקנעדעג לָאז טָאג) "תמשנ תא

 יד טנכערעגסיוא טרעװ סע ןוא (המשנ
 ַא ךיוא ןוא ,טניירפ ענעברָאטשרַאפ עלַא
 ענעמוקעגמוא יד רַאפ הלפת ערעדנוזַאב

 רדנמ זיא ןעמ ןוא םשה שודיק ףיוא
 רעד טלא יו .תומשנ ערעייז רַאפ הקדצ

 רע רעדנעל עכלעוו ןיא ןוא זיא גהנמ
 ןרָאװעג טריפעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ זיא
 ןופרעד ןרוּפש ןַארַאפ ;ןגָאז וצ רעווש זיא
 -סיא השמ יבר ;אמוחנת שרדמ ןיא ןיוש

 -גוהרָאי ןט16 ןיא טבעלעג ,א"מר) סיל
 םייח חרוא ןיא טגנערב (ןליוּפ ןיא טרעד
 ןעמָאנ ןיא גהנמ םעד רוּפכ םוי תוכלה

 "גוהרָאי ןט 12 ןיא רבחמ) '!יכדרמ,, ןופ
 -עשידרפס יד ;(דנאלשטייד ןיא טרעד

 ,גהנמ ןקיזָאד םעד טשינ ןבָאה םיקסוּפ
 טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ) םידיסח רפס רעד

 ,םתס גהנמ םעד טגנערב (דנאלשטייד ןיא

 יד רַאפ ןייז רדנמ ןגעלפ ןדיי עמורפ זַא

 "ורק ענעברָאטשרַאפ ערעייז ןופ תומשנ
 ןיא ךיז ןעניפעג תומשנ תרכזה ייב .םיב
 ןברָאטשעג זיא סע ןעמעוו ייב יד רָאנ לוש
 רעדָא רעטָאפ רעד ,ןרעטלע יד ןופ רענייא
 "-עביא יד ;ןרעטלע עדייב רעדָא ,רעטומ

 ןופ סיורא טלָאמעד ןעייג םיללּפתמ עקיר
 ןעמ טפור ןזיירק עשידיסח ןיא -- .לוש
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 "רעד ןעמ ןעוו ,ךיוא '!ןייז ריכזמ,, ןָא

 "ומ ןוא ןעמָאנ םעד יבר םעד רַאפ טנָאמ

 ,שטנעמ ןקידעבעל ַא ןופ ןעמָאנ סרעט

 ללּפתמ לָאז רע זַא ,יבר םעד טעב ןעמ ןוא

 ןהסנרּפ רעדָא טנוזעג ןייז רַאפ ןייז

 קורדסיא םעד ןעמ טצונַאב סנטסײמַא

 ."הלוח ַא ןייז ריכזמ,

 -ןטנארגימיא רעשידיי ןופ ןעמָאנ סאיה
 ישאר) עקירעמַא ןיא טפַאשלעזעג-ףליה
 -ָאס דייא טנארגימיא ורביה,, ןופ תובת
 ,קרָאי-װינ ןיא 1887 טעדנירגעג ,(יטעייס

 ןטנארגימע עשידיי ןפלעה וצ קעווצ ןטימ
 "-ארטנעצ ריא טָאה יז ,ןטנארגימיא ןוא
 יד ןיא ןעגנולײטּפָא ןוא קרָאיד-וינ ןיא על

 ערעסערג טימ רעדנעל עשיאעּפָאריײא
 .םובושי עשידיי

 עה רַאפ קורדסיוא רעשילגנע ןרביהד
 טימרעד ןוא ,שיאערבעה ,(ירבע) רעיירב
 -לעזעג עשידיי ייר ַא ןפורעגנָא ןרעוו
 -גנע ,עקירעמַא ןיא ןלַאנרושז ןוא ןטפַאש
 "געל עדנדער-שילגנע ערעדנַא ןוא דנַאל
 ןוא -בלַאה עשידיי יד ןופ סרעדנוזַאב ,רעד

 ןליו עכלעוו ,ןזיירק עטרילימיסאיץנַאג

 ;?'ושזד,;) דיי סלַא ןרעוו ןפורעגנָא טשינ
 (עקירעמַא) יטעניסניס טָאטש רעד ןיא
 "עס-רעניבאר:םרָאפער רעד ןַארַאפ זיא
 ,שזדעלָאק ןָאינוי ורביה,, ראנימ

 ."םילבוי, עז תולבויה

 ןיא 1889 ןריובעג) ףלַאדַא ,רעלטיה
 ךרוד טרגּפעג ,ורכזו ומש חמי ,(ךיירטסע

 ""רעריפ,,;1945 לירּפַא עדנע ךיז ןעמסראפ
 "יא ,דנַאלשטיײד ןיא יסיצַאנ, יד ןופ
 "עג ,1932 גנוריגער עשטייד ןעמונעגרעב
 ןופ "רעריפ, רעקידנעטשלופ ןרָאװ
 טנעדיזערּפ ןופ טיוט ןכָאנ דנַאלשטייד
 ןוא ײטרַאּפ ןייז ;1924 ןיא גרובנעדניה

 "םזיצַאנ, ןפורעגנָא ךיוא טרעװו הטיש

 . םייהנעדייה--סאיה = |

 א רשיה
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 "םזיצאנ, ןפורעגנָא ךיוא טרעװ הטיש

 -ערג יד ןופ רענייא ;!םזירעלטיה,, ןוא

 רע ןטייצ עלַא ןופ ןטימעסיטנַא עטס

 רעכַאנ) דנאלשטייד ןיא טריפעגנייא טָאה

 -לעוו ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ךיירטסע ןיא

 עלעיציפָא יד (ןעמונרַאפ טָאה רע עכ

 -רעירַא, יד ,ןדיי רַאפ ןעגנוצענערגַאב

 "עג רעגרעבנערינ, רעדָא "ןפַארגַארַאּפ

 טבױרַאב ןענעז ןדיי עכלעוו טיול ,ייןצעז

 סלַא ןוא ,טכער ערעייז עלַא ןופ ןרָאװעג

 ןוא ןדיי רָאנ טשינ טנכערעג ןרעװ ןדיי

 עדנעמַאטשּפָא ךיוא רָאנ עטדַאמשעג ךיוא

 רע ;(''עגנילשימ ,,) רוד ןט2 ןזיב ןדיי ןופ

 קידנריפכרוד ןדיי תורצ ןָאטעגנָא טָאה

 יד ,ןעגנוקינּפ ענעדישרַאפ ייז ןגעק

 . 6 טכַארבעגמוא ,תוחיצר עטסקידארומ

 ,"ףּפאריא ןברוח, םעד ,ןדיי ןאילימ

 ןברוח ןכעלקערש ַא .תונמחר םוש ןָא

 ןדיי יד ףיוא טריפעגרוד רעלטיה טָאה }

 ,דנאלסור:סייו ,עניארקוא ,ןלױּפ ןיא

 -סיוא-המחלמ םעד טניז עיװטַאל ,עטיל

 בורח טָאה רע ;1929 רָאי עדנע ןיא ךורב

 -גייא ,תולחק עשידיי רעטנזיוט טכַאמעג
 קידנדרָאמרעד ןוא סָאטעג יד קידנריפ
 -סױרַא-עיצַאטיגַא ענייז ;ןדיי ןענָאילימ
 -עגכרוד רע טָאה ןדיי ןגעק ןעגנוטערט
 ךיוא ןוא !ףמַאק ןיימ,, ךוב ןייז ןיא טריפ
 ,סעדער ענייז ןיא טייהנגעלעג רעדעי ייב

 טיול זַא ןענעכייצרַאפ וצ זיא ייברעד --

 ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןעגנאלק עסיוועג

 -גוטייצ ענעדישרַאפ ןיא טכעלטנפערַאפ !
 ןופ ןעמַאטש טסבלעז רעלטיה לָאז ,ןעג
 ןברוח, דנַאב ןטשרע ףוס םוצ עז ,ןדיי
 .!עּפארייא

 (1822 -- 1757) ףלָאוו ,םייהנעדייה :
 ןוא םירוזחמ ןופ ןוא ך"נת ןופ שרפמ
 ,םיקדקדמ עטסטמירַאב יד ןופ רענייא
 זיא ןריובעג ?יהיוור, סלַא ךיוא טנַאקַאב
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 טניואועג ,דנאלשטייד ןיא םייחנעדייה

 ַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,םייהלעדער ןיא

 רָאי ןיא טקורדעגּפָא טָאה רע ;יירעקורד

 םעד טימ םירוזחמ עטמירַאב ענייז 0

 רעד ןענעז עכלעוו ,םיטויּפ יד וצ שוריּפ

 -רָאפ-םיטויּפ רעכעלטּפַאשנסיװ ןופ דוסי

 םעד ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;גנוש
 ףיוא "רפוסה ןיע,, ןוא !'יארוקה ןיע;

 שמוח ןטימ ייז טקורדעגּפָא ןוא שמוח
 ;1818) "םיניע רואמ , ןעמָאנ ןטימ

 ;הרוסמ יד ףיוא "'םיהלא תרות רפס;

 ?'םינזאמה רפס,, סארזע ןבא םוצ שוריּפ
 אובמ ;(1812) שוריּפ ַא טימ תוחילס

 -קד ףיוא) י"םימעטה יטּפשמ ,, ,ןושלה

 -נעדיה ;'תמא תפש, רודיס ַא ,(קוד
 םוצ ןעגנוקרעמאב ןוא םישוריּפ סמייה
 יד ךרוד ןרָאװעג טצונַאב ןענעז רוזחמ

 ץנוצ יו עטנרעלעג עשידיי עטסדנטיידאב

 ,ערעדנַא ןוא

 ,"השודק, עז םייקילייה

 -לעסיד ןיא 1797) ךיירנייה ,ענייה
 ;(זירַאּפ ןיא 1856 -- דנַאלשטייד ,ףרָאד

 "יינ רעד ןיא רעטכיד עטסטמיראב יד ןופ

 -ַאפ רעשידיי ַא ןופ ןריובעג ;טייצ רע
 "אזוצ ,טנגוי רעד ןיא טעדנירגעג :עילימ

 וצ ןיירַאפ, ערעדנַא ןוא ץנוצ טימ ןעמ
 "גסיו ןוא רוטלוק עשידיי יד ןציטש

 ,טדמשעג ךיז 1825 רָאי ןיא ;'טפַאש
 ןייז ףיא הטרח טקירדעגסיוא ךָאנרעד
 ןעגנוניימ-סטייהיירפ, ענייז בילוצ ;דמש

 ןופ ;דנאלשטייד ןיא טגלָאפרַאפ ןרָאװעג

 ענייז ץוחַא ;זירַאּפ ןיא טניואוועג 1
 טָאה (שטייד ןיא) ןעגנוטכיד ענײמעגלַא
 יר ַא שטייד ןיא ןבירשעג ךיוא ענייה
 טשינ יד :טלַאהניא ןשידיי ןופ קרעוו

 ןופ בר רעד,, גנולייצרעד עטקידנערַאפ
 "סעידָאלעמ עשיאערבעה, ,ךארכַאב
 ןוא תבש ןיסעצנירּפ יד ,יולה ןב הדוהי)

 יךְלי ה--טייקילייה

 ,ןויצ יבבוח|
 רענרעדָאמ רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג !
 ,גנוגעװַאב רעשיסקָאדָאטרָא |
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 ערעדנַא ענייז ןיא ךיוא ןוא ,(ערעדנַא

 -בישעג וצ ,ענרעב ןגעוו ווירב) קרעוו

 עיפָאזָאליפ ןוא רוטארעטיל ןופ עט

 -ידיי טלדנַאהַאב רע טָאה (סדנַאלשטייד
 -ןעמ ,אזָאניּפש ,ך"נת יוװ ,ןטנעמָאמ עש

 ףיוא ענייה ןופ סולפנייא רעד ;ןָאסלד
 ףיוא ןוא גנוגעווַאב-הלכשה רעשידיי רעד

 -ידיי ןוא רעשיאערבעה ענרעדָאמ רעד

 ,סיורג רעייז ןעוװעג זיא עיזעָאּפ רעש

 ןרָאװעג טצעזרעביא ןענעז רעדיל ענייז
 ןָאסלענעצנאק קחצי ךרוד שיאערבעה ןיא
 ןאמשירפ ,ןויצ ןב ,('םירישה רפס;))
 .ערעדנַא ןוא ץנימ

 1820 לאירזע ,רעמייהסעדליה
 רענרעדָאמ רעשיסקָאדָאטרָא (1899 --
 רעפמעק ,ןילרעב ןיא בר רעטעדליבעג
 רעדנירג ,גנוגעװַאב םרָאפער רעד ןגעק

 -רעניבאר ןוא הלהק רעשיסקָאדָאטרָא ןופ

 יד וצ טרעהעג ןילרעב ןיא רַאנימעס

 ַא טביאעגסיוא טָאה רע

 ;הנותח :שיאעמַארַא ףיוא אלוליה
 "עג טרעוו ך"ינ ןיבוריע ארמג רעד ןיא

 "אלולהכ הינימ ןנילזאד אמלעד,, טגָאז
 קעװַא ןעייג רימ רעכלעוו ןופ טלעוו יד)

 הלבק רעד ןיא -- .(הנותח ַא יװ זיא

 רעד ''ןועמש 'רד אלוליה,, ןפורעגנא טרעוו

 ןב ןועמש יבר ןעוו (רמועב גייל) גָאט
 ןופ רבחמ רעלענאיצידארט רעד ,יאחוי
 קורדסיוא רעד ןוא ,ןברָאטשעג זיא ,רהז
 "יסח יד ןיא ;(א''צר רהז טכארבעג טרעוו
 "יה, קורדסיוא רעד טרעוו ןזיירק עשיד

 טײצרָאי רעד רַאפ טצונאב ךיוא אלול
 ."רמועב גל, עז -- ,קידצ ןדעי ןופ

 "עג ,ענעבַאידא דנאל ןופ ןיגינעק ינליוד
 ןופ ןברוח ןרַאפ רָאי 14 ךרעל ןברָאטש

 -עג רייגמ ךיז טָאה יז ;שדקמה תיב ןט2
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 ןופ ףיוה ןכעלגינעק ןטימ ןעמַאזוצ ןעוו

 לָאמ עכעלטע טנַאמרעד טרעוו ;דנַאל ריא
 הכלמה ינליה סלַא ארמג ןוא הנשמ ןיא
 -אלפ ייב ךיוא ןוא ,('ב הכוס ,ט'יי ריזנ)

 -אידַא עז -- .רעמיטרעטלַא , ןיא סויוו
 ."ענעב

 ןופ ןטייצ ןיא ,םכח ַא ןופ ןעמָאנ ןמיה
 ןיא !ה 'א םיכלמ ןיא טנָאמרעד ,ךי'נת

 -רזאה ןמיה רימ ןעניפעג ח"פ םילהת
 "יח

 -עלטע ןַארַאפ ןענעז ך"נת ןיא למיה
 (םיקחש ,עיקר) למיה רַאפ ןעמענ עכ
 טרָאװ סָאד טצונַאב טרעװ ןטסײמַא
 ןיא ?!ןעלמיה,, ,לָאצרעמ ןיא ?!םימש,
 -ַאפ זיא רעטרע ערעדנַא ןוא 'א םיכלמ

 ארמג רעד ןיא ;"םימשה ימש, ןַאר
 זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא (ב"י הגיגח)
 "יקר העבש) ןעלמיה 7 ןַארַאפ ןענעז סע

 ךיוא טרעוו יילמיה,, טרָאװ סָאד --- .(םיע

 ,'טָאנ,, ןופ ןעמָאנ םעד טַאטשנַא טצונַאב

 {'למיה ןיא זיא סָאװ רעד,, טסייה סָאד
 קורדסיוא רעד טצונַאב טרעוו שידיי ןיא
 ןיא ;'ןפלעה רימ לָאז למיה ןיא רעד,
 'א תובא יקרּפ) ארמג ןוא הנשמ רעד

 רךימ ןעניפעג (רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא
 ארי, ,טָאג רַאפ ארומ יד י"םימש ארומ,,
 ,טָאג ראפ ארומ טָאה סָאװ רעד ,'יםימש

 ,טפַאשרעה עכעלטעג יד ,''םימש תוכלמ,
 ,"םימש תארי, ,'רעטשרעביוא, עז --

 םיקידצ ייר ַא ןגעוו -- .םימש תוכלמ;,

 ('ב םיכלמ רפס ןיא) איבנה והילא יו

 -םיױרַא ןענעז ייז זַא ,םירוּפס ןַארַאפ ןענעז
 ןוא הלבק רעד ןיא ;למיה ןיא ןעגנַאגעג
 תילע,, קורדסיוא רעד ןַארַאפ זיא תודיסח

 המשנ םקידצ ןופ ןייגפיורַא סָאד ,!'המשנ
 ,"המשנ תילע; עז -- ,למיה ןיא

 (420 -- 340 ךרעל) סומינארעיה
 -ָאפ ןכריק עכעלטסירק יד ןופ רענייא

 ןיא ךָאנרעד ,םיור ןיא טשרעוצ סרעט

 728 שריה--ןמיה

 רעד זיא רע ;(םחל תיב ןיא) לארשי-ץרא
 "יא ך"נת רעשינײטַאל רעד ןופ רבחמ
 ךיוא טָאה רע ?יאטאגלואוו, גנוצעזרעב
 עכלעוו ןיא ,רעכיב ערעדנַא טסַאפרַאפ

 ימכח ןופ םיטשּפ ןוא תושרד טגנערב רע
 טלייצרעד רע ןוא טייצ רענעי ןיא לארשי

 רב, יבר ןשידיי ַא טַאהעג טָאה רע זַא

 ןבָאה סומינארעיה ןופ רעכיב יד ;!אנינח
 ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ טרעוו ןסיורג ַא

 ,טייצ רענעי ןיא עטכישעג רעשידיי

 ןָארַאב (סירָאמ) השמ ,שריה
 (ןרָאגנוא ןיא 1896 --- ןעכנימ ןיא 1831)
 ןיוש ;ּפָארטנַאליפ רעשידיי רעטמירַאב

 .ןקנארפ ןענאילימ טלייטעצ ןבעל םייב

 ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי ןפלעה וצ ףיוא

 ייס רעטרע יד ףיוא ייס רעדנעל ערעדנַא
 ןיא ךיז ןריזינָאלָאק וצ ייז ןפלעה ךרוד

 "רַא ןיא סרעדנוזַאב ,רעדנעל-םיל-רבעמ
 ,א"קיי טפַאשלעזעג יד ןפַאשעג :עניטנעג
 180 ייב ןעקנָאשעגקעװַא טָאה רע ןעמעוו

 דיי ןריזינָאלָאק וצ ףיוא קנַארפ ןאילימ
 ןייז ףיוא ןַארַאפ זיא עניטנעגרַא ןיא
 ןיא ,"סויציריומ, עינָאלָאק יד ןעמָאנ
 -ספליה עשידי יד ;?"שריה;, עדַאנַאק

 טָאה שריה ןָארַאב סָאװ סעיצוטיטסניא
 ,עניטנעגרַא ןיא ךיז ןעניפעג טעדנירגעג

 "נעל-חרזמ ייר ַא ןיא ,עיצילַאג ,עדַאנַאק
 "אב יורפ ןייז ;עקירּפַא ןוא עיזַא ןיא רעד
 (1899 ןברָאטשעג) שריה אראלק עסענָאר
 "ימ 00 רעביא אייקיי רעד ןבעגעגוצ טָאה

 ."אקיי, עז -- .קנארפ ןאיל

 -- 1808 לאפר ןושמש ,שריה
 רענרעדָאמ רעד ןופ רעפַאש ,בר (8
 טַאהעג ,דנאלשטייד ןיא עיסקָאדָאטרָא
 "רֶא ןטעדליבעג ןפיוא סולפנייא ןסיורג

 -לא ןיא בר ןעוועג ;םוטנדיי ןשיסקָאדָאט
 םוצ ,טעטש ערעדנא ןוא ןדמע ,גרובנעד
 ,ןיימ םַא טרופקנארפ ןיא (1881 ןופ) ףוס
 עשיסקָאדָאטרָא יד ןפאשעג טָאה רע ואוו
 "רָא-סגנונערט יד טעדנירגעג ןוא הלהק
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 טלײטעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עיסקָאדָאט

 ;דנאלשטייד ןיא תולחק ערעדנוזַאב ןיא
 רעמורפ רעגנערטש ַא ןעוועג זיא שריה

 ןוא בתכבש הרות ןיא טביולגעג ,דיי
 ;קסוּפ ןטצעל םוצ זיב הֹּפכ לעבש הרות

 ווירב 19, שטייד ןיא ןטפירש ענייז ןיא
 ףיוא טצעזרעביא) י'םוטנדיי םעד רעביא

 -רךַא יד ךיוא ןוא שידיי ןוא שיאערבעה

 רע טקירד ,(''ברוח, גנולמאז-ןעלקיט
 ןצנַאג ןיא הנומא יד סָאטַאּפ טימ סיוא

 ףיוא קידנעייז רתוומ טשינ ,תד ןשידיי
 ןבָאה רעכיב ענייז ;ןטייהלצנייא ענייק

 רעד ןופ לייט ַא ףיוא טקריוועג ליפ
 טָאה רע :ץנעגילעטניא רעשטייד-שידיי

 רע !קרעװ ערעדנַא ייר ַא ךָאנ טסַאפרַאפ
 עשיסקָאדָאטרָא טעדנירגעג ךיוא טָאה

 ,טסייג ןייז ןיא ןלוש

 ןיא ,רפס ַא ןופ ןעמָאנ רֿפס ,רשיזה
 "יש ַא ןיא טלייצרעד טרעו סע ןכלעוו

 -וּפיס ענעדישרַאפ ליטס ןשיאערבעה םענ

 זיב ןושארה םדא ןופ סעדנעגעל ןוא םיר

 "יועג ךָאנרעד ןוא ,םירצמ תאיצי ךָאנ
 ,םירבד ,רבדמב ןופ םירוּפיס עניילק עס
 םירוּפיס יד ןיא ;םיטפוש יד זיב עשוהי

 עשידלעה ןגעװ תוישעמ ןַארַאפ ןענעז

 םיינענכ טימ בקעי ינב יד ןופ תומחלמ

 ןיא ןטייקשידלעה ךיוא ןוא םכש ךָאנ

 -רעד טרעװ המדקח רעד ןיא :םירצמ

 רפס סָאד ןענופעג טָאה ןעמ זַא ,טלייצ

 רעד ;ינש תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא

 -ניד-סעטָאג,, ןייז ןיא) ץנוצ רעטנרעלעג
 יד ףיוא ןָא טזייוו (''עגערטרָאפ עכעלטס

 רבחמ רעד ןענאוו ןופ םירוקמ עשידיי
 רבחמ רעד זַא ךיוא ןוא טּפעשעג טָאה
 ;סעדנעגעל עשיבַארַא ןופ טסואוועג טָאה

 סָאד זַא ןטלַאה טדימשדלָאג ןוא ץנוצ

 ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא רשיה רפס

 טל :;טרעדנוהרָאי ןט10 ןיא עינַאּפש

 -עג טסַאפרַאפ סע זיא ןעגנוניימ ערעדנַא

 טרעו רפס סָאד .עילַאטיא ןיא ןרָאװ

 7230 חלכ תפנכח--רּפס ,רשיח

 רעד :םינושאר ייר ַא ךרוד טנָאמרעד

 -למ רפס, סע טפור הרות ףיוא ן'במר
 עשוהי) ךיינת ןיא -- ,'בקעי ינב תומח

 רפס, ַא טנָאמרעד לָאמ ייווצ טרעוו ('י
 טזייו ,ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,יירשיה

 -ךַאפ ויא סע ןוא ,םיריש-ןדלעה ,סיוא
 .ןעגנַאגעג ןריול

 ,""הארוה ,, ןוא ,יירוסיא, עז רתיה

 -רוא ןעמענפיוא םיחרוא תסנכח
 -רַאפ טרעוו י'חרוא,, טרָאװ ןטימ ;(םיח

 "ערָא ןַא ךעלנייוועג ,רעדמערפ ַא ןענַאטש
 וצ ןבעג ףרַאד ןעמ ןעמעוו ,רעדמערפ רעמ

 רעשידיי רעד ןיא ;רעגעלעג ַא ןוא ןסי
 תסנכה ןופ הוצמ יד טרעוו עיגילער
 ,עסיורג רעייז ַא סלַא טנכערַאפ םיחרוא

 הלודג,, טגָאזעג טרעוו זייכק תבש ןיא ןוא
 "הניכש ינּפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה
 עטסערג זיא םיחרוא ןעמענפיוא סָאד זַא)

 תובא הנשמ ןיא {(טָאג ןעמענפיוא יו

 חותּפ ךתיב יהי, טנרעלעג טרעוו 'א קרּפ

 ;(טיירב ןפָא ןייז לָאז זיוה ןייד) !'החורל
 -נכה ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו רעטרעוו
 ייס ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז םיחרוא תס
 עקידרעטעּפש יד ןיא ייס ארמג רעד ןיא
 ןענעז תולהק עשידיי ךס ַא ןיא ;םירפס

 "רוא תסנכה,, ,תורבח ערעדנוזַאב ןעוועג
 -נָא יד רַאפ טגרָאזעג ןבָאה סָאװ ,י'םיח
 ןדעי ןוא ,טײלעמערָא עדמערפ ענעמוקעג

 -אד יד טגעלפ לוש ןיא סטכַאנוצ-גָאטיײרפ
 םיחרוא ךיז וצ ןעמענמייהא סרענעוו
 -עג םירוּפיס-סקלָאפ יד ןיא ;תבש ףיוא
 "יורג ןגעוו ןעגנולייצרעד ליפ ןעמ טניפ
 טָאה רַאפרעד יו ןוא םיחרוא יסינכמ עס

 ,טניולאב טָאג ייז

 ,(ךעלדיימ ןכַאמ הנותח) הלכ תסנכה
 "יטעט-הקדצ עזעיגילער יד ןופ ענייא
 ארמג ןטייצ עטלַא יד ןופ ןדיי ייב ןטייק
 ןיטג ןיא ימלשורי רעד ;("'כק תבש)

 ןעמ זַא ,(שטייט ןייא טיול) טגָאז 'ג קרּפ

 תסנכה ןופ הוצמ יד ןייז םייקמ ףרַאד
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 ךעלדיימ עשידייטשינ ןופ ךיוא הלכ
 ;ןגעו םולש רַאפ) ""םולש יכרד יִנּפמ,
 ןעועג ןענעז תולהק עשידיי ליפ ןיא

 ןבָאה סָאװ הלכ תסנכה ןופ תורבח:ןעיורפ
 טימ ךעלדיימ-הלכ עמערָא טציטשרעטנוא
 .טלעג

 ,"יץולח, עז הרשכה

 ןיא 1917 -- 1827) ףסוי 4 -- יולה
 -נעירָא רעטנרעלעג רעטמירַאב ;(זירַאּפ
 -יב עקיטכיו טכעלטנפערַאפ ,טסילַאס
 -ָאלָאטימעס רעביא שיזיוצנארפ ןיא רעכ

 1810 -- 1808 ןרָאי יד ןיא ןעוועג .עיג

 ןשַאלֲַאפ יד טרידוטש .,עיניסעבא ןיא

 .רַאפ ,(עיניסעבַא ןיא טבש רעשידיי)
 ךיוא ןבירשעג ;רודיס רעייז טכעלטנפע
 שיאערבעה ןיא םיריש ןוא םירמאמ

 ,1898 םילשורי ,'ירישו הצילמ תרבחמ.,)
 "נָא ןוא יידיגמה,, ןיא םיריש ןוא םירמַאמ
 רעלאנאיצַאנ ַא ןעוועג ;(ןלאנרושז ערעד
 קיזייא קחצי (2 -- .ןיוצ-בבוח ַא ןוא דיי

 "עג -- 1843 ענליוו ןיא ןריובעג) יולה

 -גרעלעג ,(1914 טרופקנַארפ ןיא ןברָאטש
 רבחמ ,לארשי תמכח ןיא רעשרָאפ רעט |

 "םינושארה תורוד, רעדנעב 2 יד ןופ
 סרבחמ םעד ךָאנ ןענישרעד ןענעז ייווצ)
 יד ןופ ליפ םוא-ןפראוו עכלעוו ,(טיוט

 ,ץערג ,לקנַארפ ,לַאמכארק ןופ ןעגנוניימ
 טייצ רעד ןיא עטכישעג רעד ןגעוו ,סייוו
 ןוא יארובס ןנבר ןוא ארמג ,הנשמ ןופ

 -רָא ןַא ןעוועג זיא יולה ;םינואגה תפוקת
 ענייז ןיא טָאה ןוא דיי רעשיסקָאדָאט
 יד זַא ,ןזייוואוצפיוא טימאב ךיז םירפס
 -ַאטשּפָא רערעטלע רעד ןגעוו עיצידארט
 ַא זיא הֹּפ לעבש הרות רעד ןופ גנומ
 זיא הנשמה רדס רעד זא ןוא עקיטכיר
 -- ,ןטייצ עטלַא רָאג ןופ ןיוש ןעוועג
 הדוהי, טרָאװכוז עז ,יולה הדוהי (3

 ."יולה

 ."היול, עז תמה תיולה
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 ,ןיד ַא זיא ןופרעד שטייט רעד הכלה
 טרָאװ ןופ טמַאטש ;גנודײשטנַא ןַא
 ןבָאה לָאז ,,הכלה,, ןוא ,י"ןייג,, ,''ךלה.
 -נייא,, ,"גנַאג -סנבעל , ןופ גנוטיײדַאב יד

 ךיוא ןופרעד ןוא ,!געוו-סנבעל רעטריפעג

 ןוא חנשמ .עצנַאג יד -- .ןיד ,'"ץעזעג.

 ןיא טלייטעגנייא ךעלנייוועג טרעוו ארמג
 םורָא טמענ סָאװ ,"הדגא,, ןיא ,ןלייט 2
 ערעדנא ןוא םירוּפיס ,סערעל עשיטע

 ,"הדגא, טרָאװכוז עז) סערעל עכעלנע

 עכעלריפסיוא ןַא ןבעג רימ ןכלעוו ןיא
 ,הכלה ןוא ,(הדגא ןגעוו גנולדנאהּפָא

 ,םיניד יד ןצעזעג יד םורַא טמענ סָאװ
 -טלעג ןופ ייס רתיהו רוסיא ןופ ייס

 ןוא -תבש ,ןבעל-עילימאפ ןופ ייס ,ןכאז

 תווצמ עלַא ןופ טּפיוהרעביא ןוא ,בוט-םוי

 ןָאט געמ דיי רעד סָאװ ,טגָאז סָאװ ןוא
 זיא סע .ןָאט טשינ רָאט רע סָאװ ןוא

 ןיא לָאמליײט ןעניפעג רימ זַא קיטכיר
 ךיוא "הכלה,, קורדסיוא םעד ארמג רעד

 ןוא ד"ק ןירדהנס) ןינע-הדגא ןַא ןגעוו

 ןײמעגלַא ןיא רעבָא ;(רעטרע ערעדנַא
 "טָאבעג; ןגעוו ןיד ַא רָאנ הכלה טסייה
 ןעמ רעדָא געמ ןעמ סָאװ ,י!טָאברַאפ ,, ןוא
 רעדָא טשינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא ןָאט ףרַאד

 ארמג רעד ןיא ןָאט טשינ ףרַאד ןעמ
 הכלה ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב ןעמ טָאה

 -לוזער ןקיטליגדנע םעד רָאנ ךעלנייוועג

 ןֹופ ,אירטו אלקש רעצנַאג רעד ןופ טַאט

 טרעוו רע ןוא םיצורית ןוא תוישק עלַא יד

 שיאעמַארַא ןיא סנטסוומ טקורדעגסיוא
 ןעמ זַא ,"זיא הכלה יד ןוא ,, ,!"אתכלהו;;
 יװ רעדָא ,טשינ רָאט ןעמ זַא רעדָא געמ
 ןיא) טגָאזעג טָאה ארומא רענעי יצ רעד
 ןוא ,'שיקל שירכ אתכלה, ו"ל תומבי
 ןבָאה ט''מ ןישודיק ןיא ;(רעשרע ערעדנַא
 ןשיוצ דישרעטנוא ןכעלטייד םעד רימ
 ןקיטליגנע םעד טסייה סָאד ,הכלה
 סָאד טסייה סָאד ,שרדמ,, ןוא ,ןיד-קסּפ
 רעד יױזַא יו קוסּפ ןופ ןעגנירדסיורַא
 ח"כ הליגמ ןיא ;ןייז ףרַאד ןיד-קסּפ
 תוכלה הנושה לכ, זַא ,טגָאזעג טרעוו



233 

 רעו)ו "אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ

 זַא ,טרעכיזרַאפ זיא תוכלה טנרעל סע

 ןענעז סע ;אבה םלוע ןבָאה טעװ רע
 רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ןעוועג ,סיוא טזייוו
 רַאפ טוואורּפעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ארמג
 ןעמ עכלעוו ,תוכלה יד ןביירשפיוא ךיז
 "ייונסיוא רָאנ טנרעלעג טלָאמעד טָאה
 ד"י הרומת ארמג יד טגָאז םעד ןגעק ;קינ

 טינ רָאט ןעמ) "תוכלה בתוכ התא יא,
 ארמג יד :(תוכלה ענייק ןביירשפיוא
 יפרושכ תוכלה יבתוכ,, טגָאז דיי הרומת
 תוכלה ףיוא טביירש סע רעווו ?הרות

 ,(הרות יד טנערברַאפ טלָאװ רע יוװ זיא

 עכלעוו ןגעוו תוכלה ןעוועג ןענעז סע --
 יז ןָאק ןעמ םגה זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 רעד ןיא קוסּפ ןייק ןופ ןענרעלּפָא טשינ
 -יסמ השמל הכלה., ןענעז ייז רעבָא הרות
 השמ וצ ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז ייז) ?ינ

 קרּפ האפ הנשמ ,יניס גרַאב ןפיוא ונבר
 רעד ןיא רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא 'ב
 ןופ ױוסי רעד זיא הכלה יד -- .(ארמג
 ןוא ,ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןצנַאג םעד

 לייט ןטסערג ןופ טלַאהניא רעד זיא יז
 ןוא הנשמ רעד ךָאנ ןופ ךיוא םירפס

 תוכלה ,םינואגה תובושת יד יװ ארמג
 (יספלא קחצי יבר) ?ף"יר,/ ,תולודג

 ש"אר ,(ןומימ ןב השמ ונבר) ם"במר
 יד ןיב ,ךורע ןחלש ,םירוט ,(רשא יבר)
 ,םינורחא יד ןופ ןעגנולמַאז-תוכלה עטצעל

 ןַא ןעו זַא ,ןעמונעגנָא זיא ךעלנייוועג

 ןיא קלוחמ זיא ("םינורחא,, עז) ןורחא
 -ושאר, עז) "ןושאר, ַא ןגעק הכלה ַא

 ,ןורחא רעד יו הכלה יד טביילב (י'םינ
 רעד סָאװ ךיוא ןעזעג ךָאד טָאה רע לייוו
 אמתסמ טָאה רע ןוא טגָאזעג טָאה ןושאר
 וצ ךיז ןושאר ןרעדנַא ןַא ףיוא טַאהעג
 -נַאג סָאד טרילוגער הכלה יד -- .ןציטש

 ענייז עלַא ןיא ,דיי ןעמורפ ןופ ןבעל עצ

 הכלה יד :ןעגנוריפסיוא-סנבעל ןוא םישעמ

 ןופ ןבעל ןפיוא םתוח םעד טגיילעג טָאה
 רעטנזיוט ןופ ףיולרַאפ ןיא קלָאפ ןשידיי

 7234 תולודג תוכלחה

 ןשידיי-םורפ םעד ןפַאשעג טָאה ןוא ןרָאי

 "יווָאנרעשט םייח עז .רעגייטש-סנבעל

 ."הדגא,, עז -- .'הכלהה תודלות, סעשט

 ןופ רפס ַא ןופ ןעמָאנ תולודנ תוכלה
 טסָאפרַאפ ןיא סָאװ ,תוכלה ןוא םיניד

 :טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא לבב ןיא ןרָאװעג
 ךיוא ןוא םישרפמ עקילָאמַא יד ןשיװצ

 תמכח ןופ רעשרָאפ עטנרעלעג ענרעדָאמ
 -ןדישרַאפ-סגנוניימ ַא ןַארַאפ זיא לארשי

 ןגעו ךיוא ןוא רבחמ םעד ןגעוו טייה
 טסַאפרַאפ זיא רפס סָאד ןעוו ,טייצ רעד
 יו םישרפמ עקילָאמַא עכלעזַא ;ןרָאװעג
 -עג ןבָאה ערעדנַא ןוא ם"בשר ,י"שר
 יאדוהי בר זיא רבחמ רעד זַא ,ןטלַאה
 ןייז ןיא ןואג ארירש בר) ערעדנַא ;ןואג

 ןטלַאה (ערעדנַא ןוא ייתרגא,, ןטמירַאב
 ןועמש בר ןעוװעג זיא רבחמ רעד זַא

 םיא ןופ טָאה יאדוהי בר זַא ןוא ,ָארייק
 -מאז ערעדנַא ןַא ןייז וצ רבחמ ןעמונעג

 תוכלה;/ ןעמָאנ ןטימ תוכלח ןופ גנול

 "םינושארה תורוד, ןיא יולה ;"תוקוסּפ
 רָאג טָאה ארייק ןועמש בר זַא ,טלַאה }

 רעכיז ;!רפס סנואג יאדוהי בר ןופ ןעמונעג

 רעד -- .ןעגנוניימ יד ןופ ענייק טשינ זיא

 ערעדנַא יד ךיוא יו ,!"תולודג תוכלה,

 טייצ םינואג רענעי ןופ ןעגנולמאז-תוכלה

 תוכלה, ןוא "תוקוסּפ תוכלה;, יד יו |

 רַאפ ךיוא טרעוװ ןסיורג ַא ןבָאה "ואר
 לייו ,גנושרָאפ-עטכישעג רעשידיי רעד

 סָאװ ,םירפס עטשרע יד טעמכ ןענעז ייז
 ןופ טייצ רעד ןופ זנוא וצ ןעמוקעג ןענעז
 זיא תולודג תוכלה רעד ;ארמג רעד ךָאנ

 ַא :תואהסונ ייוצ ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 -רַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו רעטצריקרַאפ

 ,דנאלשטייד ןוא ךיירקנַארפ ןיא טײרּפש
 -רַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,עסיורג ַא ןוא
 "ודג תוכלה,, רעד ;עינַאּפש ןיא טיײרּפש
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג טשרעוצ זיא ?תול
 רעטצעל רעד ןיא ןוא ,1248 עיצענעוו
 "ייהסעדליה ךרוד 1890 ןילרעב ןיא טייצ
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 יאדוהי, עז --- .גנוטיילנייא ןַא טימ רעמ

 , ""ארייק ןועמש , ,"ןואג

 זיא שטייט רעד ,(?לעלַאה, זעל ללה
 -ביול טימרעד טנכיײצַאב ןעמ ןוא ,?ביול,
 טימ ,"תודוהבו ללהב; 'ג ארזע) תולפת
 (תולפת'קנַאד טימ ןוא תולפת:ביול

 ןפורעגנָא ןעמ טָאה "ללה, ןעמָאנ ןטימ
 (היוללה) ג"יק ןופ םילהת ךעלטיּפַאק יד
 -עג ןפורעג יױזַא ןענעז ייז ןוא ,ח"יק זיב

 ;ארמג ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװ

 ללה זַא ,טגָאזעג טרעװ ח"כ תינעת ןיא
 8 יד לארשי:ץרא ןיא ןגָאז ןעמ ףרַאד
 גָאט ןטשרע ,הכונח געט 8 ,תוכוס געט
 -נַא ןיא :תועובש גָאט ןטשרע ןוא חסּפ
 עדייב ,תוכוס געט ןיינ רעדנעל ערעד
 "ובש געט עדייב ןוא חסּפ געט עטשרע
 גהנמ ַא טריפעגנייא זיא סע רעבָא .תוע
 ןעמ טסייה סָאד) ללה-?בלַאה,, ןגָאז וצ

 ו"טק לטיּפַאק עבלַאה סָאד ךרודַא טזָאל
 סָאד ןוא "אוה םניגמ זיב "ונל אל,, ןופ
 ןיב יתבהא ןופ ז"טק לטיּפַאק עבלַאה
 חסּפ דעומִה לוח ןוא שדוח שאר (בזוכ
 טרעוו ללה ,חסּפ לש ןורחא ןוא יעיבש ןוא

 ;רדס םייב טכַאניב חסּפ טגָאזעג ךיוא
 תיב ןיא טכַאניב חסּפ ללה ןגָאז םידיסח
 ללה ןרַאפ ;ןענעװַאד-בירעמ ןכָאנ שרדמה
 תא אורקל הכרב ַא ןעמ טכַאמ ןגָאז
 סָאװ טָאג ןייז לָאז טשטנעבעג) ?ללהה
 ףוס םוצ ;(ללה ןגָאז ןסייהעג זדנוא טָאה

 -רַאפ ןעמ ןוא "ךוללהי, ןעמ טגָאז ללה
 -בשתב ללוהמ הכרב רעד טימ טקידנע
 ח"יק םיחסּפ ןיא טכַארבעג( טרעוו ;תוח

 -ַאק סָאד -- ."רישה תכרב,, טסייה ןוא
 טרעו * 'הל ודוה, ו"לק םילהת לטיּפ
 ללה. ח"יק םיחסּפ ארמג ןיא ןפורעגנָא
 ."לודגה

 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ ןקוה ללה
 -כישעג רעשידיי רעד ןיא רענעמ עטסערג
 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טבעלעג ,עט
 ןיא שדקמה-תיב ןט9 ןופ טייצ רעד ןופ

 258 ןקזח ללהח--ללה

 ,ןירדהנס ןופ אישנ ןעוועג ,לארשי-ץרא
 "עג טָאה סָאװ ,הבישי רעד טימ טריפעג
 -עז סערעל ענייז ןוא ,"ללה תיב,, ןסייה

 ,ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ דוסי רעד ןענ
 רעד ןענעז סערעל עשילארָאמ ענייז ןוא

 ;קיטע רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ דוסי
 הכוס) לבב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ללה
 ,י"לבבמ ללה הלע,, רעטרע ערעדנַא ןוא 'כ

 ןופ לארשייץרא ןייק ןעמוקעג זיא ללה
 זיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןעוו ;(לבב
 הכרב הרדס "ירפס,, ןיא ;ןגָאז וצ רעווש
 190 טבעלעג טָאה ללה זַא טגָאזעג טרעוו

 לבב ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא ,רָאי
 טָאה רעכַאנ ,רָאי 40 ןעוועג טלַא רע זיא

 זיא ךָאנרעד ןוא ,רָאי 40 טנרעלעג רע
 סָאװ ,םעד בילוצ ;רָאי 40 אישנ ןעוועג רע
 טגָאזעג טרעוו וי'ט תבש ארמג רעד ןיא
 ןרַאפ רָאי 100 אישנ ןרָאװעג זיא ללה זַא

 ,סיוא טמוק ,שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברוח

 ןרַאפ רָאי 180 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע זַא

 -עג רעד רַאפ רָאי 112 טסייה סָאד ,ןברוח

 -נרעלעג לייט ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוו
 זיא 190 לָאצ יד זַא ,ןטלַאה רעשרָאפ עט
 -עג טָאה ללה ;עכעלטקניּפ ןייק טשינ
 ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןופ טמַאטש

 ימלשורי) ךלמה דוד וצ ןעוועג סחייתמ

 רע ;רעטרע ערעדנַא ןוא ד"פ תינעת
 יב טנרעלעג לארשייץרא ןיא טָאה

 ןיא ןעניפעג רימ יוװ ,ןוילטבאו היעמש

 "רע ערעדנַא ןוא 'א תובא יקרּפ הנשמ
 אמוי ארמג רעד ןיא ;:הנשמ רעד ןופ רעט

 "עד זיא ללה זַא ,טלייצרעד טרעוו הייל

 -רַאעג טָאה רע ןוא םערָא ןיוועג טלָאמ
 לייט ַא ןוא ,טיורב ןייז ןענידרַאפ וצ טעב
 ןבעגעגקעװַא רע טָאה טסנידרַאפ ןופ
 אישנ ןופ טמַא ןכיוה םעד ;ןענרעל ןרָאפ
 םימכח יד ןופ ןעמונעגרעביא ללה טָאה
 טָאה רע ןוא ,(ו"ס םיחסּפ) הריתב ינב
 ןייז ןוא ןירדהנס סָאד טלעטשעגקעוװַא

 יד ןַא ,ךיוה ױזַא הבישי עטעדנירגעג
 הרות יד סָאד ,טגָאז 'כ הכוס ןיא ארמג
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 ,ןדיי ןופ ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןעוועג טלָאװ

 ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ללה טשינ ןעוו

 רע :;טיײנַאב ריא טָאה רע ןוא לבב ןופ
 ןדָאטעמ ,תודימ יד טריפעגנייא טָאה
 תוכלה יד סױרַא טנרעל ןעמ עכלעוו טיול

 טָאה רע :הרות רעד ןיא םיקוסּפ יד ןופ

 -עגטסעפ ,"ללה תיב,, יד ,הבישי ןייז ךרוד
 סע עכלעוו ןגעוו ,תוכלה ךס ַא טלעטש

 -סיוא טָאה רע :תוקולחמ ןעוועג ןענעז

 ןופ דוסי ןשיטע ןטנַאקַאב םעד טקירדעג

 ךלעד, זַא ,רג ַא וצ קידנגָאז ,םוטנדיי
 טסָאה וד סָאװ) ידיבעת אל ךרבחל ינס
 (ןטייווצ ַא ןָאט טשינ וטסלָאז ,ביל טשינ

 ,הרות רעצנַאג רעד ןופ דוסי רעד זיא
 רעד וצ שוריּפ ַא זיא עקירעביא ץלא ןוא
 "רעוו יד -- .(אי'ל תבש) ערעל רעקיזָאד

 תודמ ןוא לארָאמ ןגעוו ללה ןופ רעט

 הנשמ רעביא טײרּפשרַאפ ןענעז תובוט
 ללה טגָאז 'א תובא יקדּפ ןיא ,ארמג ןוא

 ביל בָאה .ןרהא ןֹופ םידימלת יד ןופ יז;
 ביל בָאה ,םולש ךָאנ ךיז גָאי ןוא םולש
 ןענרעל וצ ברקמ ייז ייז ןוא ןשטנעמ יד
 יו טלייצרעד טרעוו 'ב תובא יקרּפ ןיא
 ןפיוא ןעמיווש ּפָאק ַא ןעזעג טָאה ללה

 ;טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא רעסאוו
 ןעקנורטרעד ערעדנַא טסָאה וד לייוו,
 ענייד ןוא ןעקנורטרעד ךיד ןעמ טָאה
 ןעקנורטרעד ךיוא ןלעװ רעקנירטרעד

 ךיפייטמ ףוסו ךופטא תפטאד לע) ,,ןרעוו
 טשינ תונלבס ןוא תווינע ןייז ;(ןופוטי
 טנַאקַאב ןעוועג זיא סעכ ןיא ןרעפ וצ
 ַא ןעועג ןקתמ טָאה ללה ;(א"ל תבש)

 יװ ,ןעוועג גיטיונ ןענעז סָאװ ,תונקת ייר
 :ערעדנַא ןוא (?לובזורפ,, עז) "לובזורפ,,

 ןופ רעטָאפ-מַאטש רעד ןעוועג זיא ללה
 טָאה סָאװ ,עיטסַאניד:םיאישנ רעד
 טרעדנוה עכעלטע םיאישנ ןבעגעגסױרַא
 זיא ןירדהנס יד ןיא רבח סללה -- .רָאי

 טגעלפ רע ןעמעװ טימ ,יאמש ןעוועג
 -לה ןיא ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ ןבָאה
 ""ללּה תיב,, יד ,תובישי ערעייז ךיוא :תוכ
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 ןשיוצ ןעוועג ןענעז !"יאמש תיב,, ןוא

 רימ ןוא .תוכלה ךס ַא ןגעוו קלוחמ ךיז

 יד טפָא רעייז הנשמ רעד ןיא ןעניפעג

 "יאמש תיב ,, ןוא ?ללה תיב, ןופ תקולחמ
 רעבָא ;?תוידע, אתכסמ ןיא ןטסיײמַא)

 יװ טנקסּפעג ןעמ טָאה קידנעטש טעמכ

 -תיב יד ןבָאה ןײמעגלַא ןיא ;ללה תיב יד
 רעגנירג ,אלוקל הכלה יד טנקסּפעג ללה

 עכעלטע ןופ םָאנסיױא ןטימ ,ןכַאמ וצ
 ןוא קרּפ ןטשרע הציב הנשמ ןיא) ןלַאפ

 זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע ;(תוידע
 טכַארבעג טרעװ ללה ןופ ןעמָאנ רעד
 -עסאי תיבה ןברוח ןֹופ רעקירָאטסיה ןכרוד
 ,18 ךוב יירעמיטרעטלא,, ןיא סויוואלפ סופ

 "רוה ןעוו זַא טגָאז רע ואוו ,10 לטיּפַאק
 ןוא םילשורי ןעמונעגנייא טָאה ךלמה סוד

 רע טָאה ,ןדיי ךס ַא טרעדרָאמרעד טָאה רע
 ייווצ יד ןעװעג דבכמ ןגעווסעדנופ

 -לת ןייז סאעמאס ןוא ָאילַאּפ,, םישורּפ

 -יימ עסיורג ַא ןַארַאפ זיא סע ;"דימ

 עטנרעלעג יד ייב טייקנדישרַאפ-סגנונ
 ,ןץערג ,גרובנרעד ,לקנארפ) רעשרָאפ
 יִצ ,(''םינושארה תורוד,, ןיא יולה ,סייוו

 וצ ,יאמשו ללה טימרעד טניימ ןעמ
 ,יאמש ןוא ןוילטבא יצ ,ןוילטבאו היעמש
 ןופ "םיארומאו םיאנת תודלות, עז --
 "ללה,, ךרע ,ןַאמייה

 ןיא ארומא רעטייווצ רעד ללה
 םיארומא ןופ רוד ןט-2 ןיא לארשי-ץרא
 ןבר ןופ ןוז ,(טרעדנוהרָאי ןט3 ביױהנָא)
 הדוהי ןבר ןופ לקינייא ,אישנה לאילמג
 -יימ לייט ;הנשמ רעד ןופ רדסמ אישנה
 יקרּפ הנשמ ןופ ללה רעד זיא רע זַא ןענ
 םוצ טגָאזעג טָאה סָאװ ,,ב קרּפ תובא
 "ףופטא תפטאד לע, ּפָאק ןקידנעמיווש

 "רעוו ערעדנַא יד ןוא (?ןקזה ללה;/ עז)

 "הנאד הברמ םיסכנ הברמ,/ יו רעט
 ענייז טרעסערגרַאפ רענייא רהעמ סָאװ)
 (רע טָאה גרָאז רעמ ץלַא ,סנגעמרַאפ

 ןירדהנס ןיא ןַארַאפ זיא ללה ןקיזָאד ןופ
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 םהל ןיא, טרָאװ עטגאוועג סָאד ט"צ
 ןיק טשינ ןבָאה ןדיי "לארשיל חישמ
 טערט ףסוי בר ארומא רעד ןוא ,(חישמ

 טשטייט י"שר :ראפרעד םיא ןגעק סיורא
 טעװ ןיילַא טָאג זַא ,ןעמ טניימ סָאד זַא
 ,ןזיילסיוא ןדיי יד

 ןיא אישנ ןעוועג רעטירד רעד ללה
 רעד ,טרעדנוהרָאי ןט4 ןיא לארשי-ץרא
 ןט4 ףוס ןיא טבעלעג :אישנ רעטצעל

 טנָאמרעד טשינ טרעװ רע ;טרעדנוהרָאי
 טשינ ןוא ילבב ןיא טשינ ,ארמג רעד ןיא

 -לַא ןַא ןַארַאפ זיא סע רָאנ ;ימלשורי ןיא
 יּפ ןיא טכַארבעג טרעווו עיצידארט עט

 זַא ,(חלושה קרּפ ןיטג ףיוא ץ'במר שור
 "וצסעפ ןיד םעד טפַאשענּפָא טָאה רע
 ,"היאר יּפ לע, שדוח שאר ןדעי ןלעטש

 עיינ יד ןעזעג ןבָאה סָאװ תודע טיול
 ןוא טפַאשעגּפָא סָאד טָאה ללה :;הנבל
 טױל חול םעד טלעטשעגטסעפ טָאה

 רע טָאה ױזַא ןוא ,גנונעכערסיוא ,ןובשח

 ןטײצ עלַא ףיוא חול םעד טריפעגנייא
 ;ח"יק םיפלא 'ד רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 סָאד ןרָאװעג לטב ךיוא זיא טלָאמעד

 "ץרא ןיא טמַא-תואישנ סָאד ןוא ןירדהנס

 ןטנרעלעג ןופ גנוניימ רעד טול ;לארשי

 -לשוריה אובמ,, ןיא) לקנַארּפ רעשרָאפ

 ווירב ַא ןיא טכארבעג ללה טרעװ ('יימ

 רעכלעװ ,ןאילוי רעזייק ןשימיור ןופ

 רעד זאלוי רעדירב, ללה וצ טביירש

 ."רעדנעלַאק,, עז -- ."אישנ

 "הלדבה , עז לידבמה

 יָאמ רעשיאערבעה רעטשרע ףסאפה

 -סגינעק ןיא טעדנירגעג ,לאנרושז-טַאנ

 ,םיליכשמ עטשרע יד ךרוד 1784 גרעב

 ,אנאטלא ,ןילרעב ןיא ןענישרעד רעכַאנ

 רָאי זיב תוקספה ענעדישראפ טימ יוסעד

 "יכשמ עטשרע יד ןופ עכָאּפע יד 9

 ןופ טייצ יד, ןפורעגנָא ךיוא טרעוו סיל

 -ַאב ךיז ןבָאה לאנרושז ןיא ;!ףסאמה

 -הלכשה עטסנעעזעגנָא יד טגילייט

 20 קדצ ןה--ללה

 ,לעזייוו ,ןָאסלדנעמ יו רעלעטשטפירש
 -נַא ןוא לעכייא ,באז ןב ,ןומיימ המלש
 -עה וצ עביל טיירּפשראפ טָאה רע :ערעד
 ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ ןוא שיאערב

 ,"תוכרב. עז איצומה

 ןיא גנוטייצ-גָאט עשיאערבעה ץ"ילמה
 ךרוד טעדנירגעג ,(גרובסרעטעּפ) דנאלסור

 רָאי ןיא (זרא) םיוברעדעצ רעדנַאסקעלַא
 ןענישרעד רעכַאנ ,טַאלבנכָאװ סלַא 0
 יד ןופ ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ :ךעלגעט

 "-עטשטפירש עשיאערבעה עטסנעעזעגנָא
 "נא ןוא ןָאדרָאג ,ל .י ,םעה דחא) רעל

 ןגנוגעװַאב ןויצ תבוטל טקריוועג ;(ערעד
 ,1904 ןעניישרעד טרעהעגפיוא

 ןיא רעטסינימ רעשיטימעסיטנא ןֿמה
 רעד ןיא שורושחא גינעק םייב עיסרעּפ
 רופיס רעד ;ינש תיב בױהנָא ןופ טייצ
 -רעד טרעוו יגגאה אתדמה ןב ןמה ןופ
 זיא ןמה יװ ,רתסא תליגמ ןיא טלייצ
 ,שורושחא ייב םירשה שאו רעד ןרָאװעג

 טשינ םיא וצ ךיז טָאה יכדרמ לייוו ןוא
 וצ םקונ ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה ,טקובעג

 -סיױרַא טָאה רע ןוא ,ןדיי עלַא ןיא ןייז

 וצ לעפַאב םעד גינעק םייב ןעמוקַאב
 ןוא ,רדא ןט14 םעד ןדיי יד ןטכינרַאפ

 רתסא ןופ גנוקריו רעד רעטנוא יװ
 "עג טפאשעגּפָא הריזג יד זיא הכלמה
 טָאה ןיז 10 ענייז ןוא ןמה ןוא .,ןרָאװ

 םעד ןופ קנעדנָא ןיא :ןעגנָאהעגפיױא ןעמ
 "םוי םעד טכַאמעג ןעמ טָאה שינעעשעג
 רעד ןרָאװעג זיא ןמה -- .םירוּפ בוט
 ןעמ ןכלעוו ,טנייפ-ןדיי ןדעי ןופ לָאבמיס

 -בכיק עקיטנַאק-יירד יד :עשרה-ןמה טפור
 ?ןשַאט-ןמה, ןעמ טפור ןָאמ טימ ךעל
 ןוא טּפַאלק ןעמ ןכלעוו טימ רעגערג םעד

 ןעמ טפור הליגמ יד ןענעייל םייב לוש
 ."םירוּפ,, עז --- ."רעּפַאלק-ןמה,, ךיוא

 ;העובש ַא ןופ םרָאפ עטכייל קדצ ןה
 העובש ַא ןופ סמרָאפ יד טינ טצונַאב ןעמ
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 םעד טימ,) "קדצ ןהב. טגָאז ןעמ רָאנ

 ךרוד טצונַאב טרעוו ןוא ,("ָאי ןקיטכיר

 טינ ןליו עכלעוו ,ןדיי עמורפ עכלעזַא

 .ןרעווש

 "רדס, עז םעב-בסה ,הביסה

 -עיצאדנעמָאקער ןופ ןעמַאנ המכסה
 םינבר ךױוד ןבירשעג טרעוו סָאװ ,ווירב

 ןוא טוג זיא רפס סָאד זַא ,רפס ַא ףיוא
 עטשרע יד :ןכעלטנפערַאפ סע ףרַאד ןעמ
 ףיוא ןרָאװעג טקורדענגּפָא זיא המכסה

 ;1487-92 לָאּפַאענ ןיא "רוגאה,, רפס םעד

 ךיוא תומכסה יד ןיא זיא טייצ רעד טימ
 זַא ,רוסיא ןַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ןקורד רעביא טשינ רָאט ערעדנַא ןייק
 -עג ַא ןופ ףיױלרַאפ ןיא רפס סָאד

 טריפעגנייא זיא רעטעּפש :טייצ רעסיוו

 טשינ טּפיוהרעביא רָאט ןעמ זַא ןרָאװעג

 ַא ןוא ,המכסה ַא ןָא רפס ןייק ןקירד

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא םעד ןגעוו הנקת
 -עפ ןיא תולהקה דעו ןופ גנוציז ַא ףיוא
 ןָא טלָאמעד ןופ ;18854 (עילַאטיא) אראר

 טימ טקורדעג םירפס עלַא טעמכ ןענעז

 טָאה רעניוו לאומש ;םינבר ןופ תומכסה
 תלהק, רפס ןשיפארגאילביב ןייז ןיא

 ןופ המישר רעד ייב ןבעגעגנָא ''השמ
 -כסה עטכעלטנפערַאפ יד ךיוא רפס ןרעי
 .תומ

 חבש םוצ טגָאז ןעמ סָאװ עדער רפספה
 ךעלנייועג :םענעברָאטשרַאֿפ ַא ןופ

 רעד רַאפ ןטלַאהעג דּפסה רעד טרעוו

 ןופ גנוניואו רעד ןיא ,תמ ןופ הרובק
 םייב רעדָא לוש ןיא ,םענעברָאטשרַאפ
 ןעמ זַא ךיא טפערט טפָא ;ןייז רבוק

 :רעטעּפש טייצ ַא ןיא דּפסה םעד טלַאה
 -רַאפ ןופ טָאטש רעד ןיא רָאנ טשינ ןוא
 ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,םענעברָאטש
 ןגָאלקאב וצ "דּפס,, טרָאװ סָאד ;טעטש

 ןיא ןיוש רימ ןעניפעג םענעברָאטשרַאפ ַא
 "הרשל דּפסל, וניבא םהרבא ייב ,ך"נת
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 ('ג תישארב) בקעי ייב ,(ג'כ תישארב)

 ןיא רעבָא ;םירפס-ך"נת ערעדנַא ןיא ןוא
 סָאד ןעז וצ טשינ זיא רעטרע עלא יד
 ןטלַאה ןופ גנוטיידַאב רעד ןיא טרָאוװ
 רימ ןעניפעג עדער עטשרע יד ?"עדער ַא
 "עג טָאה דוד סָאװ 'א 'ב לאומש ןיא

 ענייז ןוא לואש ןופ טיוט ןכָאנ ןטלַאה

 רימ ןעניפעג ב"י תלהק ןיא :רעדניק
 יד רַאפ גנונעכײצַאב ערעדנוזַאב ַא ןיוש

 קושב ובבסו, םידּפסה יד ןטלַאה סָאװ
 ןעיײרדמורַא ךיז ןלעוו סע ןוא,,) םידפוסה

 טינ זיא סע םגה ,(סרעגָאלק יד סַאג ןיא
 "םידפוס, טרָאװ ןטימ יצ ,רָאלק ָאד

 םתס וצ ,סרעטלַאה-עדער ןעמ טניימ

 רימ ןעניפעג ארמג רעד ןיא ;?!?סרעגָאלק;
 ,דּפסה ןופ רעטקַארַאכ םעד ךעלטייד ןיוש
 םשכ, טגָאז ב"ס תוכרב ארמג יד ןוא
 -פסה ןמ ןיערפנ ךכ םיתמה ןמ ןיערפנש

 יד טפָארטשַאב ןעמ יװ טקנוּפ ''םינד

 -.טשינ ייז ןגעוו טגָאז ןעמ ביוא םיתמ
 ןעמ טפָארטשַאב ױזַא ,םיחבש עטנידרַאפ

 -טשינ ןגָאז ייז ביוא ,םינדפס יד ךיוא
 -רָאטשרַאפ יד ןגעוו םיחבש עטנידרַאפ

 ערעדנַא ןוא ה"כ ןטק דעומ ןיא ;(ענעב

 תואחסונ רימ ןעניפעג ארמג ןיא רעטרע
 ט"כ הכוס ןיא :סעדער-םידּפסה ןופ
 טמוק טלעוו רעד ףיוא זַא ,טגָאזעג טרעוו
 "עג יו ןייז דיּפסמ טשינ רַאפ ףָארטש ַא

 וז"מ ןירדהנס ןיא ,ןַאמ ןסיורג ַא קירעה

 ארקי, זיא דּפסה רעד זַא ,טגָאזעג טרעוו
 יד ּפָא טיג ןעמ סָאוװ דובכ רעד ,"ייחד

 ןעמ ןעוו געט ןַארַאפ ;ענעבילבעג-ןבעל
 ענעדישרַאפ יד ןיא ;דיּפסמ טשינ זיא
 ןַארַאפ ךעלנייוועג ןענעז םירפס-תושרד
 ןטלַאהעג ןענעז סָאװ םידּפסה טקורדעג
 "בר ענעעזעגנָא ןופ טיוט ןכָאנ ןרָאװעג

 ןיוו ןיא קענילעי רעטנרעלעג רעד -- .םיִנ
 "ךיּפסמה, סרטנוק ַא טקורדעגּפָא טָאה
 םירפס לייט ןטסערג ןופ המישר ַא טימ

 טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,םידּפסה טימ
 ,טייצ ןייז זיב ןרָאװעג
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 -רעדָאמ ןיא שטייט רעד תורדתפה
 "תורדתסה, טרָאװ ןופ שיאערבעה םענ

 לארשי:ץרא ןיא ;?עיצאזינאגרָא, זיא
 ןטימ ןטפַאשלעזעג ךס ַא ןַארַאפ ןענעז

 םתס טימ רעבָא !'תורדתסה,/ ןעמָאנ
 תורדתסה, יד ןעמ טניימ ?תורדתסה,
 ץראב םירבעה םידבועה לש תיללכה
 עיצאזינַאגרָא ענײמעגלַא , יד ,יילארשי

 -רשייץרא ןיא רעטעברא עשידיי יד ןופ

 זעל) תורדתסה., םתס ריא טפור ןעמ ;לא

 ףיוא טנעצקַא ןטימ .,?טורדַאטסיה,
 "ונח ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז ;(?טור;

 -רעטעברַא םעד ףיוא (1920) אייפרת הכ
 עבאגפיוא ריא ;הפיח ןיא רָאפנעמַאזוצ

 רעטעברַא עשידיי עלַא ןקינייראפ וצ זיא
 עלַא ןגרָאזַאב וצ ןוא לארשי-ץרא ןיא
 עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשטריװ ערעייז

 םורַא טמענ תורדתסה יד .ןסערעטניא
 ןיא ןטיבעג עלַא טייקיטעט ריא טימ

 -נָא יד טגרָאזַאב סָאד :ןבעל-לארשי-ץרא
 -ָאלָאק ,טעברַא טימ רעטעברא עדנעמוק

 רַאפ ףליה ,ןכַאפ ןענרעלסיוא ,עיצאזינ
 ץזָאלטעברַא ,(''םילוח תּפוק,,) עקנארק
 ןופ גנוגרָאזַאב עוװויטארעּפָאָאק ,ףליה

 -שמ.;) ןטקָאדָארּפ ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק
 טעברַא-סגנורעכיזרַאפ ,('"הבונת,, ,'ריב
 -עוּפה קנב;) ןזעוויקנַאב ,,(''הנסה.;)

 ('תוברתה תדעו) רוטלוק ,(''םיל
 ענעגיא ןעיב ,('לעופה,) טרָאּפס
 לָאצ יד ;(ןוכיש;) רעזייה-סגנוניואוו

 רעביא ,1948 ןיא ,טציא זיא רעדילגטימ

 ַא טלָאצ דילגטימ רעדעי ;טנזיױט 0
 -עגלַא רעד ץוחַא --- .לָאצּפָא ןטמיטשַאב

 ןיא ןַארַאפ זיא 'יתורדתסה, עניימ
 "לה םידבועה תורדתסה,, יד לארשי-ץרא
 יד ךיז םורַא טריּפורג סָאװ  ,יתימוא
 טעדנירגעג ,רעטעברַא עשיטסינאיזיווער
 -- .רעדילגטימ 20,000 ייב טלייצ ,4
 -ײמעגלַא רעד ןופ ןַאגרָא-סגנוטייצ רעד
 גנוטייצ-גָאט יד זיא 'יתורדתסה; רענ
 ."יחרזמה לעוּפה,, עז -- .''רבד,,

 44" שעיאערבעה--תורדתסה

 ראפ גנונעכיײצַאב יד שיאערבעה
 טרָאװ ןופ) ךַארּפש רעשיאערבעה רעד
 ךיוא ןפורעגנָא טרעו סָאװ ,('יתירבע;

 ךַארּפש עשיאערבעה יד ;'שדוק-ןושל;
 -עס יד ןופ עּפורג-םורד רעד וצ טרעהעג

 ןרעהעג סע עכלעוו וצ ,ןכַארּפש עשיטימ
 עטלַא סָאד ,שיבַארַא ,שיאעמַארַא ךיוא
 טימ ןוא (רושא ןופ ךַארּפש) שיריסַא

 -תופתושב ךס ַא טָאה שיאערבעה עכלעוו

 ןעלצרָאװ:רעטרעװו ,ןטפַאשנגײא עקיד

 -ךַאפ זיא שיאערבעה ןיא .םיללכ/יוב
 םאנסיוא ןטימ) ך"נתיץנַאג טעמכ טסַאפ
 ןיא קוסּפ ַא ,ארזע לייט ,לאינד לייט ןופ

 שמוח ןיא רעטרעוו ליווצ ןוא הימרי
 ךיוא ןוא ,תוינשמ ץנאג טעמכ ,(תישארב
 -דמ ןוא ארמג רעד ןופ לייט עסיורג ַא

 ןיא .םירפס עקידרעטעּפש ליפ ןוא ,םישר
 תפש , לָאמניא שיאערבעה טסייה ך''נת
 -והי, לָאמנייא ןוא (ט'יי היעשי) "ןענכ

 ןעמָאנ םעד ;(ח"י 'ב םיכלמ) 'יתיד

 ' ןיטג הנשמ ןיא רימ ןעניפעג !"תירבע;
 "תינוי וידעו תירבע ובתכש טג. 'ט קרּפ

 "עה ןיא ןבירשעג טָאה ןעמ סָאװ ,טג ַא)
 טעמתחעג ךיז ןבָאה תודע יד ןוא שיאערב
 "-תכש םוגרת,, יד קרּפ םידי ,(שיכירג ןיא
 ךיױא רימ ןעניפעג טרָאד ;'תירבע וב

 טימ ,"ירבע בתכ, ןופ קורדסיוא םעד

 -ָאמַא רָאג םעד טנכײצַאב ןעמ ןכלעוו

 זיא רעכלעוו ,תיב ףלא ןשיאערבעה ןקיל
 ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא רעטעּפש

 -גיה רעזדנוא טימ ןרָאװעג ןטערטרַאפ
 -לעוו ,תיב-ףלא (ןעגנורעדנע טימ) ןקיט

 -- .ירושא בתכ ןעמָאנ םעד טגָארט רעכ
 ןופ טייצ רעד ןיא זַא רעכיז זיא סע
 ןיא ןדיי יד ןבָאה שדקמה תיב ןטשרע
 רימ יו ,שיאערבעה טדערעג לארשי-ץרא
 זַא ,ח"י 'ב םיכלמ רפס ןופ סע ןעעז

 ןענַאטשרַאפ טשינ שיאעמַארַא ןבָאה ייז

 טָאה שדקמה-תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא

 -ץרא ןיא ןדיי יד ןופ לייט רעסיורג ַא
 סָאד ;שיאעמַארַא טדערעג ןיוש לארשי
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 -לה עטלַא ענעדישרַאפ יד ןופ ןעמ טעז
 "וי ןב יסוי ןופ ה"פ תוידע) ןצַאז-תוכ
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עכלעוו ,(רזע

 ןדיי לייט רעסיורג ַא רעבָא ;שיאעמַארַא

 ;שיאערבעה טדערעג טלָאמעד ךיוא טָאה

 טעמכ ןבָאה שדקמה'תיב ןט9 ןופ ףוס םוצ

 -ַארַא טדערעג לארשייץרא ןיא ןדיי עלַא
 עשידיי עטלייצעג ןיא רָאנ ןוא ,שיאעמ

 שיאערבעה טדערעג ןעמ טָאה רעזייה
 ןעניפעג 'ח הליגמ ןיא ;רעטעּפש רַאגָאז
 אישנה הדוהי יבר ןופ זיוה ןיא זַא רימ
 ןעמ טָאה ,הנשמ רעד ןופ רדסמ םעד

 אתמא יד זַא ױוַא שיאערבעה טדערעג

 -עה טדערעג ךיוא טָאה ,טסניד יד ,יבריבד

 ךיוא טָאה אישנה הדוהי יבר ;שיאערב
 ןדער ןרעהפיוא ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג

 "שדוקה ןושל, ןדער ןוא שיאעמַארַא

 רעד ןופ טייצ רעד ןופ ;(בייפ אמק אבב)
 ןופ גנונעכיצַאב יד רימ ןבָאה הנשמ
 "עה רַאפ (ךַארּפש עקילייה) שדוקה ןושל

 ('א קרּפ הגיגח) אתפסות יד ;שיאערב
 דניק םעד ןענרעל ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז

 קרּפ םילקש ימלשורי רעד ;שדוקה ןושל

 ןושל ףיא טדער סע רעוו זַא טגָאז 'ג
 יד -- .אבה םלוע ןבָאה טעװ שדוקה
 טימ שיאערבעה ףיוא ןבירשעג זיא הנשמ

 -גע:רעטרעוו ןוא עשיטסיליטס עסיוועג
 -רעוו עיינ ענעפַאשעג ךיוא ןוא ןעגנורעד
 ןוא רעמאזגיוב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעט

 לייט רעסיורג ַא ,ןצונַאב םוצ רעסעב
 ,"תורמימ,, יד סרעדנוזאב ,ארמג רעד ןופ
 -הדגא ךס ַא ךיוא ןוא ,תוכלה-קספ יד

 -עה-הנשמ ןיא ןבירשעג ןענעז רעטרעוו
 "דמ טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד ;שיאערב

 טרעוו חיילק ןילוח ארמג רעד ןיא ;םישר
 םעד ןשיװצ דישרעטנוא רעד טכַאמעג
 רעד ןוא ,ייהרות ןושל, ,שיאערבעה-ךיינת
 ךיױא ;'םימכח ןושל, ךארפש-הנשמ

 ;שיאערבעה ןיא ןענעז תולפת עלַא טעמכ
 "עז דומלת םעד ךָאנ םירפס ערעטעּפש יד

 שיאעמַארַא ןרָאװעג ןבירשעג לייט ַא ןענ
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 -עדנַא ןוא םינואג יד ןופ תובושת לייט)
 םעד יװ שיאערבעה ןיר לײט ,(ער
 לייט ,ערעדנַא ןוא הרות הנשמ סמ''במר
 "דו תונומא סנואג הידעס בר) שיבַארַא
 ,םירפס עשיפָאזָאליפ סמ''במר םעד .,תוע

 לייט ןוא ,(ערעדנַא ןוא תוינשמה שוריּפ
 שיאעמַארֵא ןוא שיאערבעה עטשימעג ַא
 תופסות ,י''שר ןופ םישוריּפ יד) ןעמאזוצ

 "בר ןופ תובושתו תולאש יד רעטעּפש ןוא

 ןטסײמַא ןדיי ןגעלפ ווירב ןיא .,(םינ

 -ַאש רוטארעטיל יד .,שיאערבעה ןצונ

 רענעדלָאג רעד ןיא) םיריש יװ ,ןעגנופ
 ,דיגנה לאומש יבר ,עינַאּפש ןֹופ טייצ
 יבר ,לוריבג ןב המלש יבר ,סארזע ןבא יד

 טעמכ ןענעז (ערעדנַא ןוא יולה הדוהי

 -ערבעה רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג עלַא

 יד ןופ טייצ רעד ןופ ;ךַארּפש רעשיא
 ןביוהעגנָא ךיוא ןעמ טָאה ןָא םינואג
 ןוא שילאקיטאמארג שיאערבעה ןשרָאפ

 ַא ןענַאטשנַא זיא סע .,שיטסיליטס

 ,קיטאמַארג עשיאערבעה עטגייווצרַאפ
 יד ןיא ;(''קודקד, טרָאװכוז עז) קודקד

 -ערבעה יד זיא רעטרעדנוהרָאי ערעטעּפש

 טגיסעלכַאנרַאפ קרַאטש ךארּפש עשיא
 טָאה גנובעלפיוא עסיוועג ַא -- .ןרָאװעג
 "שה ןופ עכָאּפע רעד טימ ןביױהעגנָא ךיז
 יד ןעוװ .,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא הלכ

 ,לזיוו ,ןָאסלדנעמ) םיליכשמ עטשרע

 רעייז סלַא ןבָאה (ערעדנַא ןוא לעכייא
 "-ערבעה ןופ גנובעלפיוא יד טלעטשעג ליצ

 -יימ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע רעבָא ;שיא
 ךיז ףראד ןעמ יצ ,טייקנדישדאפ-סגנונ
 ןופ שיאערבעה ''םענייר, םייב ןטלַאה
 ךיוא ןצונאב ךיז געמ ןעמ רעדָא ,ך'ינת
 עיינ ןפַאש ןוא ךַארּפש-הנשמ רעד טימ
 הטיש עטייווצ יד טָאה טגיזעג ;רעטרעװ
 "עה עיינ יד ?'רערעטיירברַאפ,, יד ןופ

 -נָא ךעלכעזטּפױה ,רוטארעטיל עשיאערב

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ קידנביוה
 םעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ,ןָאדרָאג
 ךַארּפש יד ןרעטיירברַאֿפ ןופ ןכייצ
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 סָאװ ,ליטס םעיינ םעד ןפַאשעג טָאה ןוא

 רעקידעבעל ַא רַאפ שיאערבעה טכַאמ
 -ַאב ןָא ריא טימ ךיז ןצונאב וצ ךארּפש
 -רָאי ןט19 ןופ עדנע ןיא -- .ןעגנוצענערג

 -עוואב יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טרעהנוה
 "ייא ;שיאערבעה ןדער ןריפנייא ןופ גנוג

 טכיזניה רעד ןיא עטשרע יד ןופ רענ
 -כוז עז) הדוהי ןב רזעילא ןעוועג זיא
 -עה טרעװ טנייה .('הדוהי ןב,, טרָאװ

 ןדיי טנעצָארּפ 80 ךרוד טדערעג שיאערב

 עלעיציפָא יד זיא ןוא ,לארשי-ץרא ןיא

 ןיא הכולמ רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש
 יד ןופ ,ןלוש עלַא ןיא ?!'לארשי תנידמ,,

 ןיא ,טעטיסרעווינוא ןזיב סנטרָאג-רעדניק

 -עטנוא יד שיאערבעה זיא לארשייץרא

 -ורי ןיא ןַארַאפ זיא סע :;ךַארּפש טכיר

 רעכלעו 'ןושלה דעו/ רעד םילש

 רַאפ ןענימרעט עשיאערבעה טסעפטלעטש

 ןיא ךיוא -ןכַאז ןוא ןפירגַאב ענעדישרַאפ

 גנוגעװַאב ַא ןַארַאפ זיא רעדנעל ערעדנַא

 שיאערבעה ןדער וצ ןדיי לייט ןשיווצ

 רָאנ ןלוש עשידיי יד ןיא ןטכירעטנוא ןוא

 יד סנטסיימ ןענעז סָאד ;שיאערבעה ןיא

 .עיצאזינַאגרָא-"'תוברת, רעד ןופ ןלוש

 ןופ ךַארּפשסױא יד טדיישרעטנוא ןעמ

 יד ןופ ןוא םידרפס יד ןופ שיאערכבעה

 טצונַאב טרעוו לארשייץרא ןיא .םיזנכשא

 -רפסה הרבה) ךַארּפשסױא עשידרפס יד

 עכעלטפַאשנסיװ יד -- .י"זנכשא,, עז .(תיד

 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ גנושרָאפ

 ןט11 ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו

 חאנג ןב הנוי יבר ךרוד טרעדנוהרָאי

 200 עטצעל יד ןיא טָאה ,ערעדנַא ןוא

 -רָאפ עטסדנטיײדַאב יד טכַאמעג רָאי

 טימרעד טקיטפעשַאב ךיז ןפָאה'ס ,ןטירש

 ,עטנרעלעג עכעלטסירק ענעעזעגנָא ךיוא

 זיא רעטסדנטיידַאב רעד עכלעוו ןשיווצ

 יד ןופ ןוא ('סוינעזעג, עז) סוינעזעג

 טסַאפרַאפ ןענעז סע :הדוהי ןב עשידיי

 ,רעכיב-רעטרעוו עכילריפסיוא ןרָאװעג

 248 םזינעלעה

 ןעגנולדנאהּפָא ("ןולמ, ס'הדוהי ןב)
 וצ גוצאב ןיא ןעגנושרָאפ-סגנוכיילגרַאפ

 רעד ןגעוו -- .ןכַארּפש עשיטימעס ערעדנַא
 -ארעטיל, עז רוטַארעטיל רעשיאערבעה
 רעט10 ,ייןולמ,, סהדוהי ןב עז -- .""רוטי

 .שיאערבעה ןופ עטכישעג ןגעוװ ,דנַאב

 "םזינעלעה, ןעמָאנ ןטימ םֹוינעלעה
 -ירג יד עטכישעג רעד ןיא ןעמ טנכײצַאב

 -רַאפ זיא סָאװ ,רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיכ
 ,רעדנעל חרזמ יד ןיא ןרָאװעג טיירּפש

 רעדנַאסקעלַא טניז ,עיזַא ןוא עקירפַא ןיא
 "עג רעד רַאפ 224 רָאי ןיא טָאה ןודקומ

 טימ טרישרַאמ גנונעכערטייצ רעכעלנייוז
 ןגעק ײמרַא רעשיכירג-שינָאדעקַאמ רעד

 -נייא ןוא עירעּפמיא עשיסרעּפ-טלַא רעד

 ,עיריס ,לארשי-ץרא ,ןטּפיגע ןעמונעג
 ,(ידמו סרּפ ןעידעמ ןוא עיסרעּפ ,לבב

 ןַארַאפ .עידניא ןופ לייט ןסיורג ַא ןוא
 "עג יד ןשיוװצ טייקנדישרַאפ-טגנוניימ ַא

 ,טיצ רעד ןגעװ רעקירָאטסיה עטנרעל
 ןופ עכָאּפע עקיזָאד יד ךיז טיצ ןעוו זיב
 ךיז טיצ יז זַא ןעניימ לייט .םזינעלעה

 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט1 םעד ןטימניא זיב
 יד ןעוו ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 -ּפיגע ןעמענייא ןביוהעגנָא ןבָאה רעמיור

 טלַאה ױזַא) עיזַא ןיא רעדנעל ןוא ןט

 םידוהיה; ךוב ןייז ןיא רעוװָאקירעשט

 ביבא-לת ."תיטסינלהה הפוקתב םינויהו

 טָאה יז זַא ןטלַאה ערעדנַא ;(א"צרת

 זיב רָאג רשפָא ,רעגנעל ליפ ןגיוצעג ךיז

 ןט7 בױהנָא ןיא דעמכַאמ ןופ טייצ רעד

 "עג רעשידיי רעד ןיא --- .טרעדנוהרָאי

 רעד טָאה גנולקיווטנע-רוטלוק ןוא עטכיש

 "יידאב עסיורג יד טַאהעג םזינעלעה

 טָאה םזינעלעה רעד .סולפנייא ןוא גנוט

 ךיוא ןוא לארשי-ץרא ןיא טצנַאלפעגנייא

 ןוא עיזַא ןופ רעדנעל ערעדנַא יד ןיא

 רעטעּפש ךיז ןבָאה ןדיי ואוו ,עקירפא

 ,עיריס ןיא) ןסַאמ עסיורג ןיא טצעזַאב

 -"ירג יד רָאנ טשינ (ןטּפיגע ,עיזַא-ןיילק
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 עשיכירג יד ךיוא רָאנ ,ךַארּפש עשיכ
 "יוויצ עשיכירג יד ,ןעקנַאדעג ןוא ןטיז
 ןעוועג זיא סָאד ;רוטלוק ןוא עיצאזיל

 סע רָאנ ,רוטלוק עשיכירג ענייר יד טשינ

 -רָא טימ שימעג רעסיוועג ַא ןרָאװעג זיא
 םזינעלעה רעד רעבָא ,ןטנעמעלע עקיט
 עיזַא ןיא טלעוו יד טרעטנעענרעד טָאה

 -סיױרַא טָאה ןוא רוטלוק רעשיכירג רעד וצ
 םעד ןוא ןטיז ןוא ןבעל םעד ןיא ןפורעג
 ןעגנולקיװטנַא ןעיידיא ןופ גנַאג ןצנַאג

 יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ עזעיגילער ןוא
 עסיורג ַא עקירפַא ןוא עיזַא ןופ רעדנעל

 לאושי-ץרא ןיא ןדיי יד .שינערעקרעביא
 -עה יד ןוא ץנעגילעטניא יד סרעדנוזאב
 ןביוהעגנָא ןבָאה ןסאלק ערעכייר ,ערעכ

 ,רעכיב עשיכירג ןזעל ,שיכירג ןדער

 -יא ,רעגייטש ןשיכירג ןפיוא ךיז ןדיילק
 עשיטסַאנמיג עשיכירג יד ןעמענרעב
 -יפ עשיכירג ךיז ןיא ןּפאזנייא ,ןליּפש
 ןוא טלעוו רעביא ןעגנואיושנַא עשיפָאזָאל

 ןוא טייקכעלטעג ןוא עיגילער ןוא ןבעל
 רעקיזָאד רעד ןגעק .קיטע ןוא לַארָאמ

 -ךָאפ זיא ןבעל ןשידיי ןופ גנוריזינעלעה

 עשידיי עמורפ יד ןופ ףמאק ַא ןעמוקעג

 ךעלטנגייא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןזיירק
 סָאװ ,ןשינעעשעג יד רַאפ טנורג רעד
 דנַאטשפיוא-םיאנומשח םוצ טריפעג ןבָאה

 -רָאי ןט2 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא)
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ טרעדנוה

 ןיא ןעוועג זיא ףמַאק רעד .(גנונעכער

 יד ,"םינויתמ,, יד ןשיװצ לארשי-ץרא
 -רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עטריזינעלעה

 עיגילער רעשידיי רעד ןופ ךס ַא ןפרָאװ

 יד ןוא ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןופ ןוא
 יד יו םעדכָאנ ךיוא רעבָא ,ןדיי עמורפ
 -גוא ןיוש ןזיא טגיזעג ןבָאה םיאנומשח
 ןטכינרַאפ וצ ןצנַאגניא ןעוועג ךעלגעמ
 יד ןוא ,לארשי-ץרא ןיא םזינעלעה םעד

 ןעוועג ןענעז ןיילַא ךעלקינייא-םיאנומשח

 רעד זיא רעטעּפש ךיוא ,טריזינעלעה

 עמורפ יד דצמ םזינעלעה ןגעק ףמַאק

 250 םזינעלעה

 ;ןסיברַאפ ,קרַאטש ןעוועג ןזיירק עשידיי
 טניפעג ארמג רעד ןופ ןלַאװק יד ןיא
 רעבָא ,ןעגנאלקּפָא עכַאװש םעד ןגעק ןעמ

 טגָארט םזינעלעה רעד .ןאראפ ןענעז ייז
 ןעמָאנ םעד ןלַאװק עשידומלת יד ןיא

 (טּפַאשנסיוװ עשיכירג יד) !'תינוי תמכח,

 ט"מ הטוס ןיא עלעווק עטלַא ןַא ןוא
 ןפמַאק יד ןופ טייצ רעד ןיא זַא טגָאז

 ןוא סונקרוה ךעלקינייא-םיאנומשח יד ןופ

 רַאפ טרעדנוהרָאי רעט1) סולבוטסירַא

 טָאה (גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 ונבל דמליש םדא רורא ., ןעוועג רזוג ןעמ

 רעד ןייז לָאז ןטלָאשרַאפ) י'תינוי תמכח
 יד ןוז ןייז ןענױעל טעװ סָאװ שטנעמ
 טרָאװ סָאד רַאגָאז ;(טפַאשנסיװ עשיכירג
 -סנלא,, ןופ םרָאפ רעד ןיא !!םזינעלעה,,

 עשיכירג יד ןענעכייצַאב םוצ '"ףית
 הטוס ימלשורי ןיא ךיז טניפעג ךַארּפש

 םעד ץָארט רעבָא .ןירמאנ ולאו קרּפ

 ערעכעה יד רעטעּפש ךיוא ןבָאה ףמַאק
 שיכירג טדערעג לארשי-ץרא ןיא ןסַאלק

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעוועג ןענעז ןוא
 -עג זיא ןופרעד הביס יד ,טריזינעלעה
 ןבָאה טסבלעז לארשי-ץרא ןיא סָאװ ןעוו
 ואו ,טעטש עטריזינעלעה ןענופעג ךיז
 עדנדער-שיכירג ַא טניואוועג טָאה סע

 ,הזע יװ גנורעקלעפאב עשידיי-טשינ

 עז) סילאּפאקעד רעד ,ןירסק ,ןולקשא
 רָאג ַא -- .ערעדנַא ןוא (?סילָאּפאקעד;

 "עג םזינעלעה רעד טָאה סולפנייא ןסיורג
 גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא טַאה

 -נאסקעלַא ןיא סרעדנוזַאב ,ןטּפיגע ןיא

 סנעמעוו ןדיי יד ןבָאה טרָאד .עירד

 ןאילימ ַא רעביא טכיירגרעד טָאה לָאצ
 ךיינת םעד טצעזרעביא ,שיכירג טדערעג
 -ּפעס,, ,םיעבשה םוגרת רעד ,שיכירג ףיוא
 -יורג ,(?אטניגַאוטּפעס, עז) "יאטניגַאוט
 רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עס

 -גיא ןשידיי ןופ קרעוו ןבירשעג ןבָאה
 יו ,ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא טלַאה

 ןוא ןָאליפ סרעדנוזַאב ןוא סולבוטסירַא



251 

 יד ןבָאה קרעוו יד ןיא .ערעדנַא ךיוא
 "עג רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש עלַא

 רעד ןופ גנוקיניירַאפ ַא ןעניפעג טוואורּפ
 סע ןוא ,ןרוטלוק רעשידיי ןוא רעשיכירג

 -פיונוצ ַאזַא ןפַאש וצ ןעגנולעג ייז זיא

 -יבירג רעד ןופ ןעיידיא יד ןופ גנורָאּפ
 ןופ ןפירגַאב-סנבעל ןוא עיפָאזָאליפ רעש

 ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןוא ,טייז ןייא
 -עז טרָאד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ קיטע

 ןופ לייט ַא ןרָאװעג טסַאפרַאפ ךיוא ןענ

 יו ,(םינורחא םיבותכ) ןפירקָאּפַא יד

 ןענעז סָאװ ,ערעדנַא ןוא !יהמלש תמכח;

 -יטעטניס עקיזָאד יד טימ ןעגנירדעגכרוד
 -ַאפ .ןעיידיא עשידיי-שיטסינעלעה ;עש
 ןעמ ןָאק ןופרעד ןרוּפש זַא ןעגנוניימ ןַאר
 ןענעז סָאװ ,םישרדמ יד ןיא ןעניפעג ךיוא
 עז לארשי-ץרא ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ
 ארמג רעד ןיא וליפַא ןוא ,(?םישרדמ;
 לש ותופיפי, טביולעג טרעוװ 'ט הליגמ
 -ירג ןופ טייקנייש יד) ''םש ילהאב תפי
 רעד .(ןדיי ןופ ןטלעצעג יד ןיא םוטנכ
 לייט ייב טָאה ןטּפיגע ןיא םזינעלעה
 עמערטסקע ןעמונעגנָא ןזיירק עשידיי
 וצ ןוא דמש וצ טריפרעד ןוא ןעמרָאפ
 טסבלעז ןָאליפ ןוא ,ןטיז-סנבעל עטכעלש
 ךס ַא ייב רעבָא .ףיורעד ךיז טגָאלק
 -פיונוצ יד ןעוועג סע זיא ןזיירק עשידיי
 רוטלוק ןוא עיצאזיליוויצ רעד ןופ גנורָאּפ
 -יא,, רעד טימ רוטלוק רעשיכירג רעד ןופ
 ןברוח ןטימ .("םוטנדיי ןופ טייקכעלרענ
 -קעלַא עז) םוטנדיי ןשירדנאסקעלַא ןופ
 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ("עירדנַאס
 ןיא טקידנעעג ןוא טרעדנוהרָאי ןט1 עדנע
 רעד ןעמוקעג ךיוא זיא ,טרעדנוהרָאי 4
 ןיא םזינעלעה ןשידיי ןקיזָאד םוצ ףוס
 רעד זַא ,רעכיז ךיוא זיא סע ,ןטּפיגע
 טַאהעג טָאה םזינעלעה רעשידיי רעקיזָאד
 -ײטשטנַא רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא
 סולפנייא ןיא ייס ,םוטנטסירק ןופ גנוא
 ןופ ,ייסאגאל ,, ףירגאב רעד) ןעיידיא ןופ
 תווצמ ןופ ךיז ןעיירפאב ןיא ייס ,(ןָאליפ
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 ןופ טייקכילגעמ רעד ןיא ייס ,תוישעמה
 .ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא עדנאגאּפָארּפ
 -קעלַא,, ,?עירָאגעלַא, רעטרעווכוז עז ---
 ,"דנאלנכירג,, ,!!סולבוטסירַא,, ,!עירדנַאס
 ,"ןָאליפ, ,"אטניגַאוטּפעס,, ,''םירצמ

 ןוא םזינעלעה ןגעוװ -- .''םוטנטסירק,

 "יב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז םוטנדיי

 עטסעיײנ יד ;ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכ

 רודגיבא -רד :ןענעז םעד ןגעוו ןעגנושרָאפ

 הפוקתב םינויהו םידוהיה., רעווָאקירעשט
 ןוא ,(א"'צרת ביבא-לת) '!יתיטסינלהה,,

 "ינורדנסכלאה ןוליפ, ןייטש םחנמ

 ,(ז""צרת ,עשראווו

 ,בר (1879 ןריובעג) םייח ,רעלעה
 ;:לארשי תמכח ןיא רעשרָאפ רעטנרעלעג
 ענייז ךרוד טנַאקַאב ;קרָאי-וינ ןיא טציא
 -יא-ך"נת רעשיריס רעד רעביא ןטעברַא
 "תווצמה רפס,, ,י'אתטישּפ ,, גנוצעזרעב
 .ערעדנַא ןוא ם'יבמר ןופ

 1579) ןַאמּפיל בוט-םוי ,רעלעה
 בר ,'עקָארק ןיא 1654 --- דנאלשטייד ןיא

 ךרוד ךיוא טנַאקַאב ,הנשמ ןופ שרפמ ןוא
 "סות רעד , סלַא הנשמ רעד וצ שוריּפ ןייז

 ןעועג רע זיא טשרעוצ ;''בוט-םוי תופ

 ,גרעבסלקינ ןיא בר רעכַאנ ,גַארּפ ןיא ןייד
 בילוצ ;גַארּפ ןיא ללוכה בר ךָאנרעד ,ןיוו

 ייר ַא ןבָאה הלהק רעד ןיא הקולחמ ַא

 םיא ,םיאנוש ענייז ,םיתב ילעב עשידיי
 םירפס ענייז ןיא זַא ןיוו ןייק טרסמעג

 ןעמ :םוטנטסירק ןגעק סױרַא רע טערט

 געט 40 ןטלַאהעג ,טריטסערַא םיא טָאה
 ;ףָארטש-טיוט טָארדעג םיא ,הסיפת ןיא

 וצ רָאנ טּפָארטשַאב ןעגנואימַאב ךָאנ
 ןייז וצ טשינ ןוא ןדליג טנזיוט 40 ןלָאצ

 ןיא בר ןעוועג רעכַאנ ;ךיירטסע ןיא בר

 -"ָארק ןיא ףוס םוצ ןוא רימדול ,ווארימענ

 רע -- .ןרָאװעג רטפנ זיא רע ואוו ,עק

 ןייז :םירפס ליפ ןעװעג רבחמ טָאה

 "בוט-םוי תופסות,, רעד זיא רפס-טּפיוה

 ךעלטנגייא זיא סָאד ,תוינשמ ץנַאג ףיוא
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 -גוקרעמַאב-בַאגוצ רָאנ ,שוריּפ ןייק טשינ
 ינדעמ,, ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע ;ןעג

 "שאר ,, ןפיוא !'תודומח םחל, ןוא י'ךלמ

 ;ארמג ףיוא שייאר ןטימ ןעמַאזוצ טקורדעג
 ףיוא תוחילס ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה רע

 ןוא 1618720 גארּפ ןיא ןשינעעשעג יד

 טָאה רע ;עניארקוא ןיא ח"ת תרזג רעד
 -ַאּפ ;םירפס-הריקח ייר ַא ןבירשעג ךיוא

 תליגמ., עיפארגָאיבָאטױא ןייז זיא רעלוּפ
 יד טלייצרעד רע רעכלעוו ןיא ,!הביא
 ןוא הריסמ רעד טימ עטכישעג עצנַאג
 זיא סע ;ןרָאװעג לוצינ זיא רע ױזַא יוו
 וצ עילימַאפ ןייז ןיא טריפעגנייא ןעוועג
 גָאט םענעי הביא תליגמ םעד ןענעייל

 ןרָאװעג לוצינ זיא רע ןעוו (רדא ;ח"כ)
 "הביא תליגמ,, רעד זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ
 יבר -- .שידיי ןיא טסַאפרַאפ ןעוועג זיא

 גנוגיינ ַא טַאהעג טָאה רעלעה בוטיםוי

 -שידיי ,שידיי ןיא ךעלמירפס ןביירש וצ

 -ךסומ סָאד טצעזרעביא טָאה רע ;שטייט
 גַארּפ שידי ףיוא םייח תוחרא רפס
 ןצלַאזשיילפ ןופ םיניד ךיוא יו 6
 םיא ןופ ;(''חלמ תירב.) :שידיי ףיוא
 ןיא וויכרַא ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענעז
 -רַאפ ןענעז עכלעוו ,שידיי ףיוא ףירב ןיוו
 "עז ןוא ,טסָאּפ םעד ףיוא ןרָאװעג ןטלַאה
 "עג ןבעגעגסױרַא ןוא ןרָאװעג ןענופעג ןענ
 ןיו  ױדנַאל-ןייטשכַאו ךרוד ןרָאװ

1), 

 --- דנאלשטייד ןיא 1819) הׂשמ ,סעה
 ןשידיי ןופ רעפעש ,(זירַאּפ ןיא 68
 "וט רעלאקידאר ;םזילאיצָאס ןשיטסינויצ

 ןפילטנַא טוומעג ;דנַאלשטיײיד ןיא רע

 רעביא קרעוו ייר ַא ןבירשעג :;זירַאּפ ןייק
 ןדיי ןשיווצ ;םזילאיצַאס ןוא עיפָאזָאליפ

 -ורי ןוא םיור, קרעוו ןייז טמירַאב זיא
 רעטעּפש ,שטייד ןיא ןבירשעג ,י'!םילש

 ןיא ךיוא ,ןכַארּפש ייר ַא ןיא טצעזרעביא
 רע ןכלעוו ןיא ,שידיי ןוא שיאערבעה
 ןופ ןטייז עוויטַאגענ יד ףיוא ןָא טזייוו

 7254 לצרעה---סעה

 -עג םעד טנרעל ןוא עיצאלימיסַא רעד
 קלָאפ ןשידיי ןופ גנוזיילסיוא ןופ קנַאד
 ןוא לארשי-ץרא ןייק רעקירוצ ךרוד רָאנ
 -וסי ףיוא ןבעל עשידיי סָאד ןענעדרָאנײא
 סעה :טייקיטכערעג רעלאיצָאס ןופ תוד

 ןשידי טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא

 -ָאּפ יד טצַאשעגּפָא טָאה ןוא םזיטנַאמָאר
 ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןטייז עוויטיז

 -ערבעה ןופ גנובעלפיוא ,תודיסח ,עיגילער

 ,שיא

 -עג) (ןַאמרעה ) יבצ ףסוי ,ץרעה
 ןיא ללוכה בר ,(1945 ,טשעג ,1872 ןריוב
 ןפלָאהעגטימ ליפ ;1915 טניז דנאלגנע

 :עיצאראלקעד-רופלַאב יד ןעמוקאב םוצ
 ןופ טנעדיזערּפ ?!'יחרזמ,, םוצ טרעהעג

 -רעווינוא רעמילשורי םייב תודהיה יעדמ
 יד ןרעדניל וצ ןפלָאהעג ליפ ;טעטיס
 ןוא דנאלשטייד ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ ןדייל
 ןופ ןעקנאדעג ,, ךוב ןייז ;רעדנעל ערעדנַא

 ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא '?םוטנדיי
 ,ןכַארּפש ייר ַא

 ,ישאר בר ,קיזייא קחצי ,נאצרעה
 רענעעזעגנַא ,לארשי-ץרא ןיא בר-טּפיוה

 קרעוװו ַא ןופ רבחמ ,רעריפ רעזעיגילער
 הכלה רעשידיי רעד רעביא שילגנע ןיא
 .תונוממ יניד ןיא

 רַאדָאעט ,באו ןימינב ,לצרעה
 "עג -- טסעפַאדוב ןיא 1860 ןריובעג)
 ןבעל 1904 ,ד"סרת זומת 'כ ןברָאטש
 -נעזרעּפ עטסערג יד ןופ רענייא ,(ןיוו

 ,עטכישעג רעשידי רעד ןיא ןטייקכעל

 "יטסינויצ רעשיטילַאּפ רעד ןופ רעּפַאש

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ,גנוגעוואב רעש
 -נָאק ןשיטסינויצ ,עיצַאזינַאגרַא-טלעוו

 "וא םעד טכַאמעגכרוד טָאה לצרעה ;סערק
 םעד ןעמוקַאב ןוא םוידוטש-טעטיסרעווינ
 -ןײרַא 1884 רָאי ןיא ירוי ,רד ןופ לטיט

 עג ,קיטסילַאנרושז רעד ןיא ןטערטעג
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 -לעזעג ןופ ןעמארד ,ןענָאטעילעפ ןבירש
 זיב 1801 ןופ ;רעטקַארַאכ ןכעלטפַאש

 יו רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןעוועג 958

 ,זירַאּפ ןיא ?"עסערּפ רעיירפ רעיינ, רענ
 -ןדיי יד ןועל ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג

 -ַאלימיסַא רעקידנעטשלופ ךרוד עגַארפ

 -סופיירד םעד תעב ;דמש וליפַא ,עיצ

 -רעביא רעד וצ ןעמוקעג ,1809 ,סעצָארּפ
 "ימיסא ןופ טייקיטשינ רעד ןופ גנוגייצ

 ןבירשעגנָא רע טָאה טלָאמעד :עיצאל
 ןעמוקעגקירוצ ;?טַאטשנדײ ךוב סָאד
 םעד טכעלטנפערַאפ 1890 יו ןייק

 סיוא טקירד רע ןכלעוו ןיא ,?טַאטשנדײ;
 -ויצ ןשיטילָאּפ ןופ קנַאדעג-טּפױוה םעד
 ןיק טשי זיא עיצאלימיסַא יד זַא ,םזינ
 ,קלָאפ רעדנוזַאב ַא ןענעז ןדיי זַא ,גנוזעל
 דנַאל ןגייא ןַא וצ ןייגקירוצ ןזומ ןדיי ןוא
 ָאד טָאה רע :הכולמ רענעגייא ַא ןוא

 אקוד גנורעדָאפ יד טקירדעגסיוא טשינ
 רע טָאה דלאב רעבָא !לארשי-ץרא ןופ
 סלַא לארשי-ץרא ףיוא ןזיוועגנָא ךיוא

 -וצ 1807 ;ןאלּפ ןייז ןופ ליצ ןשיטקַארּפ

 ןשיטסיניצ ןטשרע םעד ןפורעגפיונ
 םעד ןפַאשעג ,לזאב ןיא סערגנָאק-טלעוו
 -רָא עשיטסינויצ יד ,םַארגָארּפ רעלעזַאב
 ןרָאװעג זיא רע רעכלעוו ןופ ,עיצַאזינַאג
 רַאפ קנאב יד טעדנירגעג ;טנעדיזערּפ

 ףיוא ןקריוו וצ ךיז טימַאב :עיצַאזינָאלָאק
 ,עּפָאריײא ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עדנשרעה
 ןפארטעג ,(1999) לארשייץרא ןיא ןעוועג
 1901 ;םלעהליוו רעזייק ןשטייד טימ ךיז
 -וצסיוא טַאהעג ַאטלוס םייב ןעוועג
 -ימיסַא יד ןופ טפַאשרענגעק ליפ ןייטש
 -יבבוח ןליפַא ןוא ןסקָאדָאטרָא ,ןרָאטאיל

 1003 ;,םעה דחא) רעלעטשטפירש-ןויצ

 רעשירַאצ רעד ייב דנַאלסור ןיא ןעוועג
 ןיא עגַאל רעשידיי רעד ןגעוו גנוריגער

 ןיא :םארגָאּפ רעװָאנעשעק ןכָאנ דנאלסור

 םעד דנַאלגנע ןופ ןעמוקאב רָאי ןבלעז

 ,עדנַאגוא ןיא ןדיי ןצעזאב וצ גַאלשרָאפ

 ;סערגנָאק ןיא ןריפכרוד םיא טוװאורּפעג

 26 ?עוּפה--לששעה

 יד ןופ טפַאשרענגעק עקרַאטש טַאהעג
 -נַא ןוא ןיקשיסוא ,ווָאנעלשט) ןויצ-ינויצ
 1904 :;טײקנַארק-ץרַאה ןעמוקאב :(ערעד

 הרובק וצ ןעמוקעג ,ןברָאטשעג זומת 'כ
 "טַאטשנדײ, םעד ץוחַא -- .ןיוו ןיא
 םזינויצ ןגעוו ןבירשעג לצרעה .רד טָאה
 ךוב ןייז (ןעגנולדנַאהּפָא ץוחַא) ךיוא

 -ייצרעד עשיטסַאטנַאפ ַא ,!דנאלײנטלַא;
 -םיוא םעד רָאפ ךיז טליטש רע יװ ,גנול
 -ץרא ןיא הנידמ רעשידיי רעד ןופ יוב
 יד טימ טקידנע רע עכלעוו ןוא ,לארשי

 טינ סע זיא טליו ריא ביוא,, :רעטרעוו

 .רעביא זיא ךוב סָאד ."עדנעגעל ןייק
 "עה ןיא ווָאלָאקָאס ךרוד ןרָאװעג טצעז
 "חמ לעב ךרוד ןוא (ביבא-לת) שיאערב
 -רעד ךיוא ןענעז סע ;שידיי ןיא תובש
 -עה ןיא ךיוא) !"רעכיב-גָאט,, ענייז ןעניש
 ןייז ףיוא -- .(גנוצעזרעביא רעשיאערב

 "לת ןיא םויזַאנמיג הילצרה יד ןעמָאנ
 בוחר,, ןסַאג !'הילצרה;, עינָאלָאק ,ביבא
 למרכה רדה ןוא ביבא-לת ןיא יילצרה

 -רעה םורַא ;סעינָאלָאק ןוא (הפיח ןיא)

 ןעמוקעגרָאפ רעכַאנ ןענעז םארגָארּפ סלצ

 ןשיװצ ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ עסיורג
 לצרעה -- .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ יד
 -בעט ייווצ ,רעדניק 2 טזָאלעגרעביא טָאה
 רעלעטשטפירש .סנַאה ןוז ַא ןוא רעט

 ,1920 ןיא טדמשעג ךיז ,טסילַאנרושז ןוא

 "יא ןוא 1920 דרָאמטסבלעז ןעגנאגַאב

 ןייז וצ רבוק םיא האווצ ַא טזָאלעגרעב

 ,ןימלע-תיב ןשידיי ןפיוא

 עשוהי, עז עקָארק ןיא בר ,לשעה
 ,"לשעה

 ןופ ןעמָאנ ('רעטעברַא רעד,) לעֹוּפה
 -ץרא ןיא עיצאזינַאגרָא-טרָאּפס-רעטעברַא
 "סה, עז) 'תורדתסה, רעד ייב לארשי
 טציא טלייצ ;1928 טעדנירגעג ,('"תורדת
 -ײטּפָא ;ןרעדילגטימ טנזיוט 80 ייב 8
 ַא ןיא ךיז ןעניפעג "לעוּפה,, ןופ ןעגנול
 ןטַאטש עטקיניירַאפ ךיוא ןיא רעדנעל ךס

 , יעקירעמַא ןיא
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 ןופ עיצַאינַאגרָא יחרזמה לעוּפה
 -ץרא ןיא רעטעברַא עזעיגילער-לַאנאיצַאנ
 רעזעיגילער ןיא ןעייטש סָאװ ,לארשי
 ַא זיא ;יחרזמ םוצ טנעָאנ עיגָאלָאעדיא

 -זמ,, עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעד ןופ לייט

 -רעטעברַא ןיא םָאנָאטיױא זיא רָאנ ""יחר
 ;םילשורי ןיא 1929 טעדנירגעג ;םינינע

 -"הדובעו הרות,, ןופ לייט ַא טציא זיא

 וצ זיא עיגָאלָאעדיא סנעמעוו ,גנוגעװַאב
 לארשייץרא ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןפַאש

 טעברַא ןופ ,הרות רעד ןופ טנורג ןפיוא
 טלייצ ;טיײקיטכערעג רעלאיצָאס ןופ ןוא
 טעדנירגעג ;רעדילגטימ 22,000 רעביא

 -הדש) תודוקנ-בושי לארשי-ץרא ןיא

 "עדנַא ןוא יבצ תריט ,ץבעי רפכ ,בקעי

 ןלַאטרַאװק-רעטעברַא ןוא םיצובק ,(ער
 -ויב-סטעברַא ענעגייא טָאה ;(תונוכש)

 "גארק ןיא ;סעסַאק ,ןויטארעּפָאָאק ,סער -

 -לֵא רעד וצ טרעהעג רע טָאה עסַאק-ןק

 ַא סױרַא טיג 'תורדתסה,, רעניימעג

  ."הביתנ, טפירשנכָאװ

 -עברַא עשיטסינויצ ריעצה לעוּפה
 טעדנירגעג ,לארשיזץרַא ןיא ײטרַאּפ-רעט

 -ַאּפ ךיז 1980 טניז ;19095 הוקת-חחתּפ ןיא

 ןייא ןיא ''הדובעה תודחא ,, טימ טקינייר
 -ץרא ילעוּפ תגלּפמ,, ,ייאּפמ,, ייטראּפ
 טניז ;('תגלפמ,, טרָאװכוז עז) 'ילארשי

 -וּפה , לאנרושז-ןכָאװ ןבעגעגסיורַא 7
 ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םירַא ,'ריעצה לע

 -ערבעה עטסנעעזעגנָא יד טרירטנעצנָאק
 ןטסיצילבוּפ ןוא רעלעטשטפירש עשיא
 תגלפמ , ןופ ןַאגרָא סלַא טנייה טניישרעד

 ."לארשי-ץרא ילעוּפ

 ךעלנייועג סע טזעל ןעמ הרטפה
 ןענעייל ןעמ ףרַאד תמאב ,!אריױטּפַאה.,

 זיא ןופרעד שטייט רעד ;?ארָאטּפַאה,
 -טפה, טימ ;'ףוס רעד, ,ייגנודנע יד,
 סָאד ןענעייל סָאד ןָא ןעמ טפור 'יהר

 םעד ןענעייל ןכָאנ םיאיבנ יד ןופ לטיּפַאק
 -םוי ןוא תבש הרות-רפס ןופ ריטפמ
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 -פמ,, טרָאװ סָאד ךיוא זיא ןופרעד ;בוט
 -- .ןענעייל סָאד !קידנערַאפ,, ,י'ריט
 ןייק טשינ ןבָאה רעשרָאפ עטנרעלעג יד

 זיא ןעוו ,עגארפ רעד ןיא גנוניימ ערעכיז
 -עייל ןופ גהנמ רעד ןרָאװעג טריפעגנייא
 -אק סָאד ךיוא הרותה תאירק ךָאנ ןענ

 הנשמ רעד ןיא ;הרטפה יד ,םיאיבנ לטיפ

 ןיוש טרעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט1 ןיא ןיוש)

 הלגמ) טכארבעג הרטפה ןופ גחנמ רעד

 ןיריטפמ ןיא רמוא רזעילא יבר,, ה"כ

 יבר אנת רעד ןוא ,ייםילשורי תא עדוהב

 -גוהרָאי ןט1 ןיא טבעלעג טָאה רזעילא

 -ידיי-טשינ ןופ ןזייוואב ןַארַאפ ;(טרעד

 ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש זַא ,ןלאווק עש

 -הרטפה רעד ןעוועג זיא שדקמה תיב ןט2

 "יבשת;/ ןיא רוחב 'והילא יבר ;גהנמ

 טריפעגנייא ןעמ טָאה סָאד זַא ,טגָאז

 ןעוו ,םיאנומשח יד רַאפ טייצ רעד ןיא

 ןעװע רזוג טָאה סענאפיפע סוכויטנַא

 טָאה ןעמ ןוא ,הרות ןענרעל וצ טשינ

 יד ןענעייל סָאד לייוורעד טריפעגנייא

 ןייז וצ טשינ טנייש גנוניימ יד ;םיאיבנ

 "ויטנא ןופ הרזג יד לייוו ,ןטלַאהעגסיױא

 -ידיי עקיליײה עלא ףיוא ןעוועג זיא סוכ

 סָאד זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ;םירפס עש

 -מוש יד ןגעק ןרָאװעג טריפעגנייא זיא

 ןופ רָאנ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו .,םינור

 -עגנייא רעבירעד טָאה ןעמ ןוא ,שמוח

 -רעטנוא ידכ ,םיאיבנ ןענעייל סָאד טריפ
 יד ;םיאיבנ יד ןיא הנומא יד ןכיירטשוצ

 -גיישראוו ןייז וצ טנייש הרעשה עקיזָאד
 ןוא 'ד קרּפ הלגמ הנשמ רעד ןיא :רעכעל

 טרָאד אתפסות ןוא ארמג רעד ןיא ךיוא
 "לעוו םעד ןגעוו ןטייהלצנייא ןעמ טניפעג
 לייט ןיא ןענעייל ףרַאד ןעמ תורוטפה עכ
 "פוס תכסמ ןיא ;םיבוט-םימי ןוא םיתבש

 תוכרב יד ןַארַאפ ןענעז ,ג""י קרּפ ,םיר
 -טפה רעד ךָאנ ןוא רַאפ טגָאז ןעמ סָאװ
 "ולח עסיוועג ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע הר
 םיזנכשא ןוא םידרפס יד ןשיווצ תועד-יק
 ןיא טגָאז ןעמ סָאװ תורוטפה לייט ןגעוו
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 זיא תולהק לייט ןיא -- .םיתבש עסיוועג
 ןופ הרטפה יד ןענעייל וצ גהונ ךיז ןעמ
 טנעייל ןעמ יװ ,הלגמ רענעבירשעג ַא
 ןגעוו ךיוא ;הרות רפס רענעבירשעג ַא ןופ
 -ַאפ ןענעז הרטפה רעד ןופ ןוגינ םעד

 רעד ןגעוו --- .ןטנאירַאװ ענעדישרַאפ ןַאר
 -אר ןיא עז הרטפה רעד ןופ גנומַאטשּפָא
 -םא , טרָאװכוז ,'"ןילמ ךרע,, סטרָאּפָאּפ

 תודלות, סנגָאבלע ךיא עז !??אתרט
 ."הלפתה

 ןיא גנוטייצ עשיאערבעה הריֿפצה
 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עשרַאװ
 רעקילדנעצ ןופ ףיולרַאפ ןיא סולפנייא
 -רושז-ןכָאװ סלַא 1862 טעדנירגעג :ןרָאי

 -ַאנ ,יקסמינָאלס גילעז םייח ךרוד לַאנ
 ןענישרעד טשינ טייצ עסיוועג ַא רעכ
 גנוקילייטאב רעד טימ טיינאב ךָאנרעד
 "גָאט ןרָאװעג 1886 ;וָאלָאקָאס םוחנ ןופ

 יו ןוא טײנַאב רעדיוװ רעכַאנ ,גנוטייצ
 ןסָאלשעג קיטליגדנע ;טכַאמרַאפ ךיז רעד
 -ָאקָאס ןעוועג ןענעז רעלוּפָאּפ 1927 ךיז

 "'תבשל תבשמ ,, ןענָאטעילעּפ-תבש סווָאל

 -ָאקָאס ןופ ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ יד ןוא
 ,"םימיה ירבד,, ווָאל

 עטסרעמ יד ןיא ,(טרָאװרָאפ המדקה
 ןבעג םירבחמ יד ןגעלפ םירפס עקילָאמַא

 ,"המדקה,, ַא ,טרָאװרָאֿפ ַא רפס ןרַאפ
 -עג טרעלקרעד רבחמ רעד רעכלעוו ןיא
 "רַאפ ןענופעג טָאה רע סָאװרַאפ ,ךעלנייוו

 לייט ןיא .רפס סָאד ןבעגוצסױרַא קיטיונ
 -ּפִא ערעדנוזַאב ןַארַאפ ןענעז תומדקה

 ןרעסערג ַא קידנבָאה סָאװ ,ןעגנולדנַאה
 -טנא ,רפס ןופ טלַאהניא ןטימ תוכייש
 ןופ .ןלאיועטַאמ עלופטרעוו ייז ןטלַאה
 ןופ תומדקה יד ןענעז רעטקַארַאכ ןקיזָאד

 שוריּפ םוצ ,תוינשמה שוריּפ םוצ ם"במר
 הנומש ,, ןעמָאנ ןטימ) תובא יקרּפ ףיוא
 םוצ ארזע ןבא ןופ המדקה יד ,(''םיקרּפ
 ערעדנַא ליפ ךיוא יו הרות ףיוא שוריּפ
 -ןואב ןענעז םינורחא יד ןופ ;תומדקה
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 ףסוי יבר ןופ תומדקה יד קיטכיוו סרעד
 תומדקה יד ,'םידגמ ירּפ,, םוצ םימואת
 שוריּפ ןייז וצ ץישפיל לארשי יבר ןופ

 -לעוז ,םירדס ערעדנוזַאב יד וצ תוינשמה

 עקיטכיו ןופ םיללכ יד ןטלַאהטנַא עכ

 שודיק ,תוכאלמ ט'יל) הכלה ןופ ןלייט

 תומדקה לייט ןופ ;(ערעדנַא ןוא שדוחה
 עלופטרעוו ריואוועג רימ ןרעוװ םירפס וצ
 ןיא טָאה ירעי --- .תועידי עשירָאטסיה

 טכעלטנפעַאּפ סנטצעל לארשייץרא
 ןופ תומדקה לייט רעביא ''רפס ילהאב;.

 ,םירפס

 רעקיליײה רעד) אוה ךורב שודקה
 -רעוו ,(ןעמָאנ ןייז ןייז לָאז טשטנעבעג
 טַאטשנָא טצונַאב ןרעװ סָאװ רעט
 ןביירש ןיא סע טצונַאב ןעמ ;?טָאג
 ןיא !'ה'בקח, תובת ישאר טימ ךיוא
 ךירב אשדוק, סע טגנילק ןשיאעמַארַא

 סָאד ;ה'"בוק תובת ישאר ןיא) !!אוח
 רימ ןעניפעג אוה ךורב שודקה טרָאװ
 '| תוכרב ןיא ךיוא

 שטייט רעד ,(''שעדקעה, :על) שרדקה
 ,טקילייהרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא זיא
 ןיא ;ןקעווצ עכעלטעג רַאפ ןעוועג שידקמ

 אתכסמ הנשמ ןיא ןוא ז"כ ארקיו שמוח
 -קה ןופ םיניד יד טכארבעג טרעוװ ןיכרע
 ןטימ ןפורעגנָא טרעוו שידיי ןיא --- .שד
 רעד ןיא זיוה-להק סָאד ""שדקה,, טרָאװ

 -טכַאנ ןעניפעג ןגעלפ סע ואוו ,טָאטש
 ךיוא יו ,םיחרוא עדמערפ ,עמערָא רעגעל

 .עקנַארק עמערָא

 ןופ גהנמ רעטלַא ןַא זיא סָאד ןטקה
 טרָאװ ןטימ ךיז ןביירשוצרעטנוא םינבר
 -עכייצַאב וצ ,'"רעניילק רעד,, ,!!ןטקה;
 סיורג טשינ טלַאה ןעמ זַא ,טימרעד ןענ
 ןַארַאפ זיא ארמג רעד ןיא -- .ךיז ןופ
 ןטקה לאומש אנת ַא ןופ ןעמָאנ רעד
 -לעוו ,(רעטרע ערעדנַא ןוא ט'יכ תוכרב)

 ןפורעג ױזַא ךעלניישראוו טָאה ןעמ ןכ
 .תווינע בילוצ



 רה--הנקה 261

 ףיוא רפס-הלבק ַא ןופ ןעמָאנ הנקה
 -ידארט ַא ןַארַאפ :תווצמ ןופ םימעט יד

 -עג רבחמ ןעבָאה לָאז רפס סָאד זַא עיצ

 ןיא הנקה ןב הינוחנ אנת רעד ןעוו
 טלַאהניא ןופ רעבָא ,(טרעדנוהרָאי ןט1
 -חמ רעד זַא ,ןעז וצ זיא טסבלעז רפס ןופ

 -ראוו ןוא ,רעטעּפש ליפ טבעלעג טָאה רב
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג סע זיא ךעלנייש
 "חמ רעד :עינַאּפש ןיא טרעדנוהרָאי ןט53
 םחורי ןב הנק רעטנוא ךיז טביירש רב

 רעקיזָאד רעד ךיוא רעבָא ;רודגיבא ןב
 רעד :רעטכאוטעגסיוא ןַא זיא ןעמָאנ
 יד זַא .,ןייואוצפיוא ויא טלַאהניא

 ןרעלקרעד וצ ןענעז תווצמ יד ןופ םימעט
 -לעז רעד -- .הלבק ךרוד ,דוס ךרוד רָאנ

 -רַאפ ךיוא ,ךעלניישראוו ,טָאה רבחמ רעב
 -- .האילפה, רפס הלבק סָאד טסַאפ
 -עג זיא רבחמ רעד זַא ןבָאה ליוו ץערג

 הכלה רעד ןופ רענגעק רעפרַאש ַא ןעוו

 רע טָאה םרָאפ רעסיוועג ַא ןיא זַא ןוא
 יד ןיא טקירדעגסיוא טפאשרענגעק ןייז

 ,םירפס עקיזָאד

 זיא גהנמ רעד ;(ןעלגנירמורַא תוֿפקה
 -ירפרעדניא ןוא טכַאנַאב הרות תחמש ןיא
 -יב תרצע ינימש ךיוא םידיסח ייב)
 תורות ירפס עלַא ןעמענוצסױרַא (טכַאנ
 ןייגוצמורַא ייז טימ ןוא שדוק-ןורא ןופ

 ןוא ,םיקוסּפ עסיוועג ןגָאז ןוא המיב יד

 טימ ךיז ןעיירפ ןוא ייברעד ןעגניז ךיוא
 רַאפ ,י"תופקה,, ןעמ טפור סָאד :הרות יד

 טימ "תיארה התא, ןעמ טגָאז תופקה יד |
 ןענעז תופקה יד ;עידָאלעמ רעלעיצעּפס ַא
 -בא זיא הפקה עטשרע יד ;/ ךעלנייוועג

 -ירד יד ,קחצי עטייווצ יד ,סוניבא םהר
 עטס יד ,ונבר השמ עט4 יד ,בקעי עט
 עט7 יד ,קידצה ףסוי עט6 יד ,ןהכה ןרהא
 ;(ףסוי עט4 יד זיא לייט ייב) ךלמה דוד
 ןופ ןדעי ףיוא ןעמ טפור תופקה יד וצ
 טסייה סע ןוא ,רעדנוזאב םיללּפתמ יד
 {'חפקה רעד טימ דבכמ םיא זיא ןעמ;,
 םעד טגָאז ןעמ רעכלעוו ןיא ,הפקה יד
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 טרעװ ,"אנ העישוח םילד רזוע,, קוסּפ
 ;בושח רעקיצניװ רַאפ טנכערַאפ לייט ייב

 םיללּפתמ ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע ביוא
 עכעלטע הפקה ןייא רעביא ןעמ טרזח
 -יילק זַא גהנמ רעד ךיוא זיא סע ;לָאמ

 ,תופקה יד וצ לוש ןיא ןעמוק רעדניק ענ
 ענעדנוצעגנָא טימ רענעפ קידנגָאדט

 טרעוו תופקה ןופ גהנמ רעד -- .ךעלטכיל
 קחצי יבר ןופ םיבתכ יד ןיא טכארבעג

 השמ יבר) א"מר רעד ;(י"רא) אירול

 ןחלש ןיא גהנמ םעד טגנערב (סלרסיא
 םיגהנמ ןופ ןעמָאנ ןיא םייח חרוא ךורע

 -רָאי ןט15 ןיא ,לי'ירהמ ,ןולומ בקעי יבר)
 טפור תופקה ןעמָאנ ןטימ -- .(טרעדנוה
 ןטימ המיב יד ןײגמורַא סָאד ךיוא ןעמ

 יד ייב תוכוס גָאט ןדעי בלול ןוא גורתא

 "גמ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע -- .תונעשוה

 םיקידצ עסיורג ןברַאטש סע ןעוו זַא ,גה
 תופקה תמ ןופ ןורא ןטימ ןעמ טכַאמ

 -אפ זיא ךיוא ;לוש ןיא המיב רעד םורָא

 -ןצמורא רעדנעל לייט ןיא גחנמ ַא ןַאר
 תיב םעד תמ ןדעי ןופ ןווַא ןטימ ןייג
 ןוא "אנעשוה, עז -- .לָאמ 7 ןימלע
 ."הרות תחמש;;

 עכלעוו ,גרעב ייר ַא ןַארַאפ ,(גרַאב) 7
 "גדיי ןרַאפ גנוטיידַאב רעדנוזַאב ַא ןבָאה
 ןיא עלַא טעמכ ךיז ןעניפעג ייז ;םוט
 ןעמָאנ ןטימ ךיז ןפור ןוא לארשי-ץרא
 ןבעג רימ ;ןעמָאנ-בָאגוצ ַא ךָאנ ןוא רה

 ףיוא ,תיבה רה (1 :יײז ןופ עכעלטע ָאד
 ןענַאטשעג זיא שדקמה תיב סָאד ןכלעוו

 םיזירג רה (2 -- ,('שדקמה תיב,, עז)
 ,םינורמוש יד ןופ גראב רעקילייה רעד

 "ורי ןיא !'םיתיזה רה,, (3 .('םיזירג;, עז)
 יד ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ףיוא ,םילש
 .רעניואוניא רעמילשורי ןופ םירבק
 רה (2 -- ."למרכ, עז ,למרכה רה ---
 ןעמ ןכלעו ףיוא ,"ברוח,, ךיוא ,יניס
 -- .( יניס, עז) הרות יד ןבעגעג טָאה
 ןכלעוו ףיוא ,םיזרג רה ןבעל .לבע רה (6
 ןופ תוללק יד ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז סע
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 רה (( -- ,(האר הרדס םירבד) שמוח
 רה ןטימ ןעמַאזוצ ךעלטנגייא) םיפוצה
 ףיוא ,םילשורי ןבעל גראב (םיתיזה
 רעשיאערבעה רעד ךיז טניפעג סע ןכלעוו

 ,(''ןויצ,, עזו ןויצ (0 --- .טעטיסרעווינוא

 רבע ןיא גרַאב ןופ ןעמָאנ רהה-רה
 -עג זיא ןהכה ןרהא ןכלעוו ףיוא ,ןדריה

 רבדמב) הרובק וצ ןעמוקעג ןוא ןברַאטש
 םיא ןפור רעבַארַא יד ;(תקוח הרדס
 ,(גראב סנרהא) 'ןורה לעבעשזד,, טנייה

 ,קילייה רעייז ייז ייב זיא רע ןוא

 -למ יגורה הרשע, עז תוכלמ ינורה
 ,"תוכ

 ןיא טליהעגנייא גרעב) ךׁשוח ירה
 סָאװ ,גרעב רַאפ ןעמָאנ ;(שינרעטצניפ
 רעד טיול ןוא טייוו רעייז ךיז ןעניפעג

 גרעב יד ןופ טייז רענעי ןיא ןלָאז הדגא
 זיא סע :םיטבשה תושע יד ןעניפעג ךיז

 עקיזָאד יד ןענאוו ןופ ,ןגָאז וצ רעווש

 ןַארַאפ זיא ארמג רעד ןיא ;טמַאטש הדגא
 ,"ךשוח ירה, יד טנָאמרעד לָאמ ןייא

 טרעװ סע ואוו ,דימת אתכסמ ףוס םוצ
 טָאה ןודקומ רעדנַאסקעלַא ןַא טלייצרעד

 ןוא יקירפא תנידמ רעד וצ ןייג טלָאװעג

 עטסטלע יד) י'בגנה ינקז,, יד ,םימכח יד
 רע זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה (םורד ןופ
 ""ףשוח ירה,, יד לייוו ןענָאק טשינ טעוו

 -ארב שרדמ רעד ;:געוװו םעד רעביא ןקַאה

 "רעד ז"כ הבר ארקיו ןוא ב"ל הבר תיש
 -עג זיא ןודקומ רעדנַאסקעלַא זַא ,טלייצ
 יד רעטנוא, איצק ןופ ךלמ םוצ ןעגנַאג

 ןופ גנודניברַאפ רעד ןגעװ ;"ךשוח ירה
 םיטבשה תרשע יד טימ ךשוח ירה יד

 "ךמ ןיא גנוטיידנָא ןַא ןעניפעג וצ זיא
 -נַא ןיא ךיוא ןוא 'ב קרּפ הבר הכיא שר
 -עז םיטבשה תרשע יד זַא ,רעטרע ערעד
 ,רעטרע יירד ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענ
 יז ןענעז רעטרע יד ןופ םענייא ןיא ןוא
 -עד ןוא ,ןקלָאװ ַא טימ ןרָאװעג טקעדרַאפ

 264 החגשה---רהה-רה

 ךשחב רשאל, קוסּפ רעד טגָאז ףיור
 ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז סָאװ) ?יולגה

 רעטלַאלטימ ןיא ;(שינרעטצניפ רעד ןיא
 רעייז ןעוועג ךשוח ירה ןופ הדגא יד זיא
 ןיא ךשוח ירה יד ןגעוו --- :טײרּפשרַאפ
 ,"ןילמ ךרע,, טרָאּפָאּפאר עז ארמג רעד
 ,"ןודקומ רדנסקעלַא,, טרָאװכוז

 -כעלברעטשמוא , עז שפנה תראשה
 ,"המשנ רעד ןופ טייק

 -יױלרַאפ ַא ןבעגקירוצ החדבא תבשה
 יד ןפורעגנָא טרעוו טימרעד ,(ךַאז ענער
 זַא ,(ב"כ םירבד) הרות רעד ןיא הוצמ
 -פיוא ןעמ ףרַאד ,ךַאז ַא טניפעג ןעמ ביוא
 ךַאז יד םיא ןוא רעמיטנעגייא ריא ןכוז
 אבב ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא :ןבעגּפָא
 םיניד יד ןבעגעגנָא ןרעוו 'ב קרּפ אעיצמ
 רעד זיא סע רע ,ןסיוז ןָאק ןעמ ױזַא יו
 ,רעמיטנגייא רעקיטכיר

 עקיזָאד סָאד ,(טכיפיאצ החנשה
 "עגסיוא לָאמלײט טרעוו סָאװ ,טרָאװ

 "םיקלא תחגשה,, ןיא רעכעלטייד טקירד

 רעד ןיא טרעוו ,(טָאג ןופ טכיזפיוא יד)
 ןענעכיײצַאב וצ טצונַאב עיגילער רעשידיי
 ףיוא גנוטכַא טיג טָאג זַא ,ןביולג םעד
 טּפיוהרעביא ןוא ןשטנעמ יד סָאװ ץלַא
 סטָאג ןָא ןוא ןעוט ןשינעפעשַאב עלַא

 טָאה םי'יבמר רעד ;טשינרָאג טעשעג ןליוו
 ןופ רקיע ןטשרע ןיא טלעטשעגניירא סָאד

 רעד ןופ תודוסי-טּפיוה) םירקע 12 יד
 ינא, טגָאז סָאװ ,(עיגילער רעשידיי

 ךרבתי ארובהש המלש הנומאב ןימאמ
 "םיאורבה לכל גיהנמו ארוב איה ומש
 ןוא ןפַאשַאב טָאה טָאג זַא ביולג ךיא)
 רימ ;ןשינעפעשַאב עלַא טימ ןָא טריפ
 -עלטעג ןיא ןביולג ןקיזָאד םעד ןעניפעג
 ךי""נת יד ןופ רעטרע ליפ ןיא החגשה רעכ
 טרעװ (דייל לטיּפַאק) בויא ןיא ;םירפס
 יכ, רעטרעו יד ןיא טקורדעגסיוא סָאד
 "הארי וידעצ לכו שיא יכרד לע ויניע
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 עלַא ןוא ,שטנעמ ןופ ןגעוו יד טעז טָאג)
 זיא ביל םילהת ןיא ;(רע טעז טירט ענייז

 -ישעמ לכ לא ןיבמה ,טָאג ןגעוו ןַארַאפ
 יד ;םישעמ ערעייז עלַא טסייוו) "םה

 ןבירשעג ליפ ןבָאה ןפָאזָאליפ עשידיי
 הידעס בר ;החגשה ןופ עגַארפ רעד ןגעוו

 הדוהי יבר ,"תועדו תונומא,, ןיא ןואנ

 תובוח,, ןיא ייחב ונבר ,י"ירזוכ,, ןיא יולה
 הרות הנשמ ןיא םי"במר רעד ,''תובבלה

 שוריפ ,"םיכובנ הרומ,, ,"עדמ,, רפס

 ןטלַאה ,קלח קרּפ ןירדהנס ןיא תוינשמה
 טריפ טָאג זַא) "תיללכ החגשה,, ןופ ייס
 -לַא ןיא ןָא טויפ ,טלעוו יד ןײמעגלַא ןיא
 שטנעמ רעד ןופ לרוג םעד טימ ןיימעג
 -ַאב םינימ ערעדנַא עלַא ןופ ןוא טייה

 "תיטרּפ החגשה, ןופ ייס ,(ןשינעפעש
 םעד טימ ןָא טריפ טָאג זַא ,טסייה סָאד)

 ,שינעפעשַאב םענלצנייא ןדעי ןופ לרוג
 -וצ ןוא גנוגעװַאב ןוא טָאט רעדעי טימ

 ןוא שטנעמ םענלצנייא ןדעי ןופ דנַאטש

 רעד ;(שינעפעשַאב םענלצנייא ןדעי ןופ

 טדער 'ג קרּפ י'םיכובנ הרומ,, ןיא םייבמר

 החגשה ןופ ןינע םעד סרעדנוזַאב םורָא

 ןושרג ןב יול יבֹר) ג"בלר רעד :;תיטרּפ

 רפס ןייז ןיא (טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא

 דישרעטנוא ןַא ָאי טכַאמ ** 'ה תומחלמ ,,

 החגשה, ןוא 'תיללכ החגשה,, ןשיװצ

 רעזעיגילער רעשידיי רעד ןיא ;'תיטרּפ
 -עג טלדנַאהַאב עגַארפ יד זיא עיפָאזָאליפ

 -ארּפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ךיוא ןרָאװ

 עז -- .'הריחב ןוא העידי, ןופ םעלב

 ,""העידי,!

 סמענעי ןיא ןײגנירַא לובנ תנשה
 -ייא ביוא זַא ,ןיד רעד זיא סָאד ,(ץענערג
 טלַאה רעדָא ,גנוקיטפעשאב ַא טָאה רענ
 םענעי ןעמ רָאט ,סעּפע ןעמוקַאב םייב
 .סיוא סע ןוא געװ ןיא ןײגנײרַא טשינ
 ןישודיק ארמג רעד ןיא ;םיא ייב ןּפַאכ
 ינעג ןפורעגנָא ךיוא סָאד טרעװ טיינ
 טלַאה סָאװ ןַאמערָא ןַאו ''הררחב ךּפהמה

 206 ריעצה רמושח--ליובג תגשה

 -נַא ןַא ןוא ,ןסע וצ סעּפע ןעמוקַאב םייב

 םיא ייב סע ןוא ןעמוקעג זיא רערעד
 ארמג יד ןָא טפור ןכלעזַא ;ןעמונעגוצ

 א"כ ארתב אבב ארמג רעד ןיא ?!עשרג
 -בח לש ותונמוא ךותל דרוי, סע טסייה

 -ַאב סנטייווצ ַא ןיא ןיירַא טייג רע) "יור
 ןיא ;ןטָאברַאפ זיא סָאד ןוא (גנוקיטפעש

 ךורע ןחלש ןוא הריכמ תוכלה םייבמר
 "יד יד ןַארַאפ ןענעז ז"לר טּפשמ ןשוח

 ,םעד ןגעוו םינ

 ַא ןופ ןעמָאנ ('רעטיה, רעד רמושה
 -ץרא ןיא עּפורג-רעטעברַא רעשיטסינויצ
 עשידיי יד ןיא טריזינַאגרַא טָאה ,לאושי

 -ּפָא ,ךַאװ) הרימש עשידיי יד סעינָאלָאק

 רעד ;(ןלַאפנָא ןגעק סעינָאלָאק יד ןטיהוצ

 חסּפ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא !"רמושח ,

 דייז ,ידעלג ,טחוש לאושי ךרוד ט"סרת
 -עג טָאה יירמושה, רעד ,ערעדנַא ןוא
 סָאװ ,דלעה ןשידיי ַא ןופ ּפיט םעד ןפַאש

 ךיז ןייז וצ שפנ רסומ ןעוועג טיירג זיא
 ץיזַאב ןשידיי םעד ןקידיײיטרַאפ וצ ףיוא

 רעדילגטימ רעקילדנעצ ;לארשי-ץרא ןיא
 "רעד םייב ןלַאפעג ןענעז ""רמושה,, ןופ

 רעייז ;עבַאגפיוא רעקיזָאד רעייז ןליפ

 ,י"רוכזי,, ךוב סָאד טעמדיוועג זיא קנעדנָא
 םימלוח, ןיא ןעגנובירשַאב ךיוא יו

 ,(בייפרת ,ופי) 'יםימחולו

 ,(רמוש רעגנוי רעד) ריעצה רמושה
 -סילאיצָאס-שיטסינויצ ןופ עיצאזינַאגרָא
 -טימ עריא טיצרעד עכלעוו ,טנגוי רעשיט
 -"ץרא ןעיובפיוא ןופ טסייג ןיא רעדילג

 ;גנונעדרָא רעשיטסילאיצָאס ןיא לארשי
 טנייה טלייצ ,ןלױּפ ןיא 1914 טעדנירגעג
 ןיא רעדילגטימ רעטנזיוט רעגילדנעצ

 רע טָאה לארשייץרא ןיא ;רעדנעל ליפ

 רעכלעוו ,''יצראה ץובקח,, םעד ןפַאשעג
 טעטש יד ןיא םיצובק 40 םורַא טמענ
 4800 ייב טלייצ ןוא סעינָאלַאק ןוא

 טרעהעג "ריעצה רמושה,, רעד ;םירבח
 "תורדתסה, ענײמעגלַא רעד וצ



267 

 - *אזינַאגרָא עזעיגילער יתדה רמושה
 ;טנגוי רעשיטסינויצ ןופ עיצ

 .יחרזמ םעד טימ

 לַאנרושז-טַאנָאמ רעשיאערבעה רהשה
 (תוקספה עניילק טימ 1888 זיב 1868 ןופ)

 ןיא ןיקסנעלָאמס ץרּפ ךרוד טריגַאדער
 רַאפ סולפנייא ןעסיורג ַא טַאהעג ;ןיוו

 רעשיאערבעה ןופ גנוטײרּפשרַאפ ' רעד
 -ידיי רעלַאנאיצַאנ ןופ טסייג ןיא רוטלוק
 ,גנובעלפיוא רעש

 ןדנוברַאפ

 -רעד (גנודליב ,גנורעלקפיוא הלכשה
 סָאװ ,גנוגעוַאב יד ןעמ טנכייצַאב טימ
 -שטייד ןיא ןדיי ייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןט18 ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא דנַאל

 השמ ןופ טיצ רעד ןיא טרעדנוהרָאי
 עכעלטלעוו ןיא ךיז ןדליב וצ ,ןָאסלדנעמ
 -ערבעה יד ןבעלוצפיוא ךיוא ןוא םידומיל
 ך"נת ןופ דומיל םעד ןוא ךַארּפש עשיא
 גנוגעווַאב-הלכשה יד ,טסייג ןשיטירק ןיא

 לייט ףיוא ךיוא טיײרּפשרַאפ ךיז טָאה
 ךיוא רעכַאנ ןוא ,ךיירטסע ןופ רעדנעל

 ןוא :םורד ןיא ךָאנרעד ,עיצילַאג ןיא
 -רעד יז טָאה רעטעּפש ןוא ,דנַאלסור-ןופצ
 ןופ רעריפ-טרָאװ:טּפיױה יד ;ןלױּפ טכיירג
 םוצ זיא לאנרושז סנעמעוו) הלכשה רעד

 -עג ןענעז ("ףסאמה., רעד ןעוועג בױהנָא
 ,לעכייא ,לעזייוו ,ןָאסלדנעמ ץוחַא ןעוו

 רעטעּפש ,גרובמאה עיצילאג ןיא ,בַאז ןב
 לשעה ,טרָאּפָאּפַאר ,לַאמכָארק ,לרעּפ ףסוי
 "עז דנַאלסור-םורד ןיא :ערעדַא ןוא ,רָאש

 ,(ל"'ביר) ןָאזניוװעל רעב קחצי ןעוועג ןענ

 עטיל ןיא :ערעדנַא ןוא ,ןרעטש לאלצב
 "זניג ןרהא יכדרמ ,ןאזניוועל ןהכח םדא

 סע -- .ערעדנַא ןוא וּפַאמ םהרבא ,גרוב
 -קַארַאכ עיונעג יד ןבעג וצ רעווש זיא
 ,גנוגעווַאב -הלכשה רעד ןופ קיטסירעט

 רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טָאה יז לייוו
 .שטייד ןיא ;ןגעוו ערעדנַא ןעמונעגנָא
 -יסַא וצ ןעוועג טגיונעג רעמ יז זיא דנאל
 עג יז טָאה דנַאלסור-םורד ןיא :עיצאלימו
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 -ַארּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד רעמ ןגָארט
 ייז ןעיצוצ ,ןסַאמ עשידיי יד ןריזיוויטקוד
 טאטשנָא הכאלמ ןוא טעברַא -דרע וצ רעמ
 יד רעמ ןעוועג יז זיא עטיל ןיא ;לדנַאה

 שינעטנעק ןכַארּפש ,גנודליב ןוצ גנוגיינ
 ןופ גנובעלפיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא
 םעד ןשיוצ ףמַאק רעד -- ,שיאערבעה
 יד ןוא םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרא ןעמורפ

 "שה יד ןסייהעג ןבָאה ױזַא) !!םיליכשמ,,
 -ייז לָאמלייט ןעוועג זיא (רעגנעהנָא-הלכ

 רעווש זיא ָאד ךיוא םגה ,רעפרַאש ַא רע
 לייו ,ףמַאק ןופ ץענערג יד ןזייוועצנָא
 -ָאטרָא ךיוא ןעוועג ןענעז םיליכשמ לייט
 (גרובזניג ןרהא יכדרמ) ןדיי עשיסקָאד

 -עז םינבר עשיסקָאדָאטרָא עטנַאקַאב ןוא
 הלכשה וצ טגיונעג לסיבא ןעוועג ןענ
 -ליוו ןופ רעליווסאּפ עלעבַא םהרבא יבר)
 ,ןוז סנואג רענליוו םעד םהרבא יבר ,ענ
 סע ןוא ,(ערעדנַא ןוא תויח שריה יבר

 ןקינײרַאפ,, וצ ןעגנואימַאב ןעוועג ןענעז
 יד ןגעו -- .'הלכשה ןוא הנומא יד
 עז טייצ-הלכשה רעד ןיא רעלעטשטפירש

 תירבעה תורפסה תודלות,, סרעוואכאל
 סרענזיולק ,(ח"ּפרת ביבא-לת) ''השדחה

 -דחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה,,
 "ארעטיל ןופ עטכישעג,, סגרעבניצ ,''הש
 ןָאסלדנעמ ןופ, סנוייר ,"ןדיי ייב רוט
 .""עלעדנעמ זיב

 טרעוו ,(ירפ ךיז ןביוהפיוא המכשה
 דלַאב ןענעװַאד עטשרע סָאד ןפורעגנָא
 ןיא טגָאז ןעמ ;ףיא טייג ןוז יד ןעוו
 טרָאװ סָאד !'המכשה ןענעװַאד,, שידיי
 ארמג רעד ןיא ךיז טניפעג !!המכשה ,
 .ד"פ תבש

 רעשיאערבעה ַא ןופ ןעמָאנ הלשה
 טימ ,1896 ןופ ןענישרעד טפירש-טַאנָאמ
 טשרעוצ טריגאדער ,1927 זיב ,תוקספה
 ךרוד רעכַאנ ,סעדא ןיא םעה דחא ךרוד
 ךָאנרעד ,רענזיולק ףסוי ןוא קילאיב .נ .ח
 ,םילשורי ןיא 1920 ןופ ;רענזיולק ךרוד
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 -רָא רעד ןעוועג טייצ רעטשרע רעד ןיא
 -ךחא ןופ טסייג ןיא ןויצ תבח רַאפ ןַאג
 ןענעז רעטעברַאטימ יד :סערעל סמעה

 -בוּפ עשיאערבעה עטסנעזעגנָא יד ןעוועג

 .רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש ,ןטסיציל

 -ַאב ךעלנייוועג ;(ןקעלּפטנַא תולנתה
 -עלטעג ,, יד טרָאװ םעד טימ ןעמ טנכייצ
 ֹוצ טָאג ןופ גנוקעלּפטנַא יד ,י'תולגתה עכ
 -טעג יד רימ ןעניפעג ךיינת ןיא ;ןשטנעמ
 בקעיו קחצי ,םהרבא וצ תולגתה עכעל
 קחצי ,םהרבא לא אראו; 'ו תומש)

 ב"י רבדמב) ונבר השמ וצ ,'בקעיו
 (טָאג טעז רע ןוא ,''טיבי 'ה תנומתו;
 ןָא ךיוא טפור ןעמ :םיאיבנ יד וצ ןוא
 ןופ ןויוואב סָאד תולגתה עכעלטעג יד

 הרות יד ןבעג םייב יניס גראב ןפיוא טָאג

 -ַאפ זיא ארמג רעד ןיא -- .(ט'י תומשו

 ינּפ תלבק, קורדסיוא רעד ףיורעד ןַאר
 -עג טרעוו דייס תוכרב ןיא ןוא ,ייהניכש
 -דמה תיב ןיא טנרעל סָאװ רעד זַא ,טגָאז

 ינּפ יד ןייז וצ לבקמ הכוז זיא הרות שר

2 
2 
2 
2 
2 

 -ַאפ זיא םירפס הלבק יד ןיא --- .הניכש

 -יבש יוליג, קורדסיוא רעד ףיורעד ןאר
 -פס עשידיסח ןיא טצונַאב ןעמ -- .!'הנ

 רַאפ "תולגתה, קורדסיוא םעד םיר
 ,קידצ ןסיורג ַא ןופ ךיז ןזייווַאב םעד
 ןגרָאברַאֿפ רעירפ ןעוועג זיא רעכלעוו

 יחבש, רפס ןיא טרעװ לשמל  יױזַא
 לארשי יבר ױזַא יו טלייצרעד י'ט'שעבה

 ןרָאװעג הלגתנ זיא בוט םש לעב

 -סינויצ ןופ ןעמָאנ ,(גנונעפָאה) הוקתה
 רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןמיה ןשיט

 ;קלָאפ ןשידיי ןופ ןמיה רעלַאנאיצַאנ
 ץרעה ילתפנ ךרוד ןרָאװעג טסַאפרַאפ
 ;1878 רָאי ןיא (''רעבמיא;/ עז) רעבמיא
 "ונתוקת הדבא אל דוע,, ןיא ןיירפער רעד

 -רַאפ טשינכָאנ זיא גנונעפָאה רעזדנוא)
 ןופ טעברַאַאב זיא עידָאלעמ יד ;(ןריול

 -םורד ןיא וויטָאמ-סקלָאפ ןרעלוּפָאּפ ַא

 ,עּפָארייא-חרזמ

 ."רדנ, עז םירדנ תרתה



 ןופ בַאטשכוב רעט6 רעד (ןוָאוו)
 טרעוו :תיב-ףלַא ןשידיי ןוא ןשיאערבעה
 טימרעד ןיא עלעטניּפ ַא טימ טצונַאב ךיוא

 ןוא ,"וא, גנאלק םעד ןענעכיײצַאב םוצ
 "עה ןיא, ךיוה רעד ןיא עלעטניּפ ַא טימ

 גנַאלק םעד ןענעכיײצַאב םוצ (ןשיאערב

 ןוא (הרבה רעשידרפס רעד ןיא) יא;

 ןיא ;(הרבה רעשיזנכשא רעד ןיא) !ייוא,
 "עה ןיא ;6 לָאצ יד רע טנכיײצַאב ןרעפיצ

 "ףובחה ו; רעד ןַארַאפ זיא שיאערב
 גנוטיידַאב יד טָאה רע ןוא (רעטפעהַאב)

 רעד .,ייץראו םימש ,, ,לשמל) ייןוא ,, ןופ
 ו/ רעד ךיוא ןוא ,(דרע יד ןוא למיה

 טכַאמ רעכלעוו ,(רעיירדרעביא) ךּפהמה

 ןוא טײהנעגנַאגרַאפ ַא טפנוקוצ רעד ןופ
 שטייט רעד זיא יילכא, לשמל) טרעקרַאפ

 רעד ךיוא זיא יילכאו, "סע לעװ ךיא,

 י"יתלבא. ;'ןסעגעג בָאה ךיא ןוא,, שטייט

 ,ןסעגעג בָאה ךיא; שטייט רעד ןיא

 ןוא; שטייט רעד ךיוא זיא ?"יתלכאו;

 ןַארַאפ ןענעז קודקד ןיא ;"ןסע לעװ ךיא
 ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ םיללכ ליפ

 'ו יד טרעוו שידיי ןיא -- .יו בַאטשכוב

 ,ץוָאװ ייווצ טימ ןבירשעג טנאנאסנָאק

 .""רדא. עז רדאו

 -יצרַאהמרַאב רעד ,רע ןוא םוחר אוהְו
 -ַאד םייב טגָאז ןעמ סָאװ הלפת ,(רעג

 ירפרעדניא הרשע הנומש ךָאנ ןענעוו

 ןיא רָאנ רעבָא ,גַאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ

 -חת עז) ''ןונחת,, טגָאז ןעמ ןעוו געט יד

 םיקוסּפ ןופ גנולמאז ַא זיא סָאד ;(ןונ

 ןייז וצ לחומ טָאג טעב ןעמ עכלעוו ןיא

 -עלקילגמוא יד ןעוועטאר ןוא םיאטח יד

 -ײּפעג ןרעװ סָאװ ,םישודק עשידיי עכ

 ןוא עטלַא ןַא רעייז זיא הלפת יד ;טקינ

 ןעוועג ןענעז טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןיוש

 "ףבלכ, רעד :תוישעמ ירוּפס ריא ןגעוו
 טסַאפרַאפ זיא יז זַא עדנעגעל יד טגנערב
 תיב ןברוח ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג
 . "ידיי יירד ןבירטרַאפ טָאה ןעמ ןעוו ,ינש

 רש ַא :תולג ןיא םילשורי ןופ םינקז עש

 טָאה ןוא טקינײּפעג םינקז יד טָאה
 -ךלַאק ןדנענערב ַא ןיא ןפראוועגניירַא יז

 ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז ייז רעבָא ,ןוויוא
 -עג טָאה םינקז יד ןופ רעדעי ןוא רעייפ
 ןַא טיול ;'םוחר אוהו, ןופ לייט ַא טגָאז

 יד ןענעז עדנעגעל רעד ןופ חסונ ןרעדנַא

 -פורַא ,לאומש ןוא ףסוי ,ןימינב םינקז 8
 סע ןוא לפיש ַא ףיוא ןרָאװעג טצעזעג

 -נָא ןענעז ייז ןוא סנ ַא ןעשעג ייז זיא
 -קנארפ-םורד ןיא אדראב ןייק ןעמוקעג

 םעד טסַאפרַאפ טרָאד ןבָאה ייז ןוא ,ךייר
 ןייז ןיא) ןואג םרמע בר ;'םוחר אוהו;

 ןוא גָאטנָאמ זַא םתס טגנערב (''רדס ,;

 ןוא !"ןונחו םוחר, ןעמ .טגָאז גאטשרדענָאד
 -ַאפ ;'ךפא ןורחמ בוש לארשי יהלא 'ה;;

 זיא י"םוחר אוהו, רעד זַא ,גנוניימ ַא ןאר
 ונתת תרזג רעד ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ
 םיטרּפ --- .טרעדנוהרָאי ןט11 עדנע ןיא
 ןוא "הלפתה תודלות, סנגָאבלע ןיא

 . "תוכרבה רוקמ,, ס'ץבעי

 ןיא אודאּפ ןיא ןריובעג) לואׂש ,לָאוװ
 ןיא ןברָאטשעג -- 1840 ךרעל עילַאטיא
 רעשידיי ,ןדמל ,(1617 ןלױּפ ןיא קסירב

 יד ןַארַאפ זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,רעריפ

 ןיא טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו זַא ,עדנעגעל
 םיצירּפ יד ןוא גינעק ַא ןלייוורעד ןליוּפ
 ןשיוצ ןעמוקכרוד טנָאקעג טשינ ןבָאה
 טשריפ ןופ הצע רעד ףיוא ייז ןבָאה ךיז
 גינעק סלַא טלייוורעד לייוורעד ליוויזדאר
 טימ ,להָאװ לואש יבר גָאט ןייא ףיוא
 יד ;טנַאקַאב ןעוועג זיא ליוויזדאר ןעמעוו
 "עק ןשידיי ןקיגָאט ןייא ןַא ןגעוו עדנעגעל
 ןגעוו טלייצרעד ךיוא טרעוו ןליוּפ ןיא גינ
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 -ָארּפ םהרבא; עז) קינװָאכָארּפ םהרבא
 ןיא רעטָאפ סלָאװ לואש יבר ;('קינווָאכ
 ןגיובלענעצַאק הדוהי לאומש יבר ןעוועג
 -ַאב ךיז טָאה לואש יבר ןעוו :ַאודַאּפ ןופ

 ןעמָאנ ַא ךיז רע טָאה קסירב ןיא טצעז

 ןשיליוּפ ןופ רוציק סלַא לָאװ ןעבעגעג
 שטייט רעד זיא סָאװ ,ךָאלוװ,, טרָאװ

 יבר טָאה קסירב ןוא ;?רענעילַאטיא;

 זיא ןוא ןטפעשעג עסיורג טריפעג לואש

 -סגנוריגער יד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג

 טנעמוקָאד ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא י"יןזיירק
 ןט8 םעד דנומגיז גינעק ןשליוּפ ןופ
 לָאװ לואש יבר טמיטשַאב טָאה רעכלעוו
 טיירפַאב טרעוו רע ןוא ,''דיי ףיוה ,, סלַא
 -עג עכעלנייוועג יד וצ ךיז ןלעטש ןופ

 רעד) יירשה,, ןפורעג םיִא טָאה ןעמ ,ןטכיר
 "םול ןוא קסידב ןיא טָאה רע -- .(טשריפ
 "וטיטסניא עשידיי ליפ טיובעגסיוא ןיל
 לוש ַא ןַארַאפ זיא ןילבול ןיא ;סעיצ

 ןוא ,לָאװ לואש יבר ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 ןעמ טפוו הרות תחמש תופקה יד ייב

 לואש יבּר רשה 'ונרומ תושרב, סיוא
 רעדניק יד וצ האווצ ןייז ןיא ;??לָאװ
 -ּפָא ךיז ןלָאז רעדניק עניימ,, :רע טביירש

 ןדעי טימ ךיז ןייגַאב וצ רימ ןופ ןענרעל

 ןוא טייקכעלפעה ןוא תווינע טימ שטנעמ
 ןוא ,םענייק רעביא ךיז ןטלַאהסיורג טשינ
 -יגער רעד וצ טנעָאנ ןעוועג ןיב ךיא םגה
 סיורג טשינ לָאמנייק ךיז ךיא בָאה גנור
 ןעוועג זיא םעדייא ןייז -- ."ןטלאהעג
 תואובת,, ןופ רבחמ,, רוש ןמלז םירפא יבר

 יבר ןגעו רפס ךעלריפסיוא ןַא ;?ירוש

 -יב ןוא סוחיה רפס ַא טימ לָאװ לואש

 הרטע תובא,, סעצישפיל זיא עיפארגָאילב

 ,ז"פרת עשראוו ,י!םינבל

 -ײטַאל רעד ןופ ןעמָאנ אטאנלואוו
 זיא סָאװ ךיינת ןופ גנוצעזרעביא רעשינ
 רעטָאפ -ןכריק םעד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג
 -והרֲאי ןט8 ביױהנָא ןיא) סומינָארעיה
 זיא גנוצעזרעביא-אטאגלואוו יד ;(טרעד
 ןיא םישרפמ עשידיי יד טנַאקַאב ןעוועג

 774 הבישי רענישזָאלָאוו--ַאטאגלואוו

 ,ם"בשר .ארזע ןבא יװ רעטלַאלטימ

 .ערעדנַא ןוא קיידר ,ן''במר

 -ייא טכַאנ רעד ןוֿפ ןעמָאנ טכַאנכאוו
 זיא סע :תירב רעד רָאפ טמוק סע רעד
 -וקוצפיונוצ טכַאנכַאװ רעד ןיא גהנמ ַא

 {דגיק ןופ רעטָאפ םנופ זיוה ןיא ךיז ןעמ
 ליוו ןעמ :הדועס ַא טלָאמעד ןכַאמ לייט
 רעד ןיא גהנמ םעד וצ זמר ַא ןעניפעג

 התשמ רנה רוא, ב"ל ןירדהחנס ארמג
 טכארבעג טרעו ךל"ךל רהז ןיא ;''םש

 ןרָאפ טכַאנ יד ןעמוקוצפיונוצ גהנמ רעד
 טכַאנ עצנַאג ַא ןענרעל וצ ןוא תירב

 ('ירטױ עז) ירטיו רוזחמ רעד :הרות
 -נמ םעד טננערב טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ
 יד טכַאמ דניק ןופ רעטָאפ רעד זַא גה
 סע טפור ןוא הדועס ַא תירב ן'רַאפ טכַאנ

 ןעמ טָאה לעטעּפש ;'וניתובא גהנמ,, ןָא
 םעד טימ טשטיטעגסיוא גתנמ םעד

 טכַאנ ענעי ןרעיול םיקיזמ זַא ,ןביולג
 ןטיה סע ףרַאד ןעמ ןוא דניק םעד ףיוא

 להק;) תוישעמ ירוּפס עשידיסח יד ןיא

 טלייצרעד טרעוװ (ערעדנַא ןוא ??םידיסח
 טכַאנכַאװ רעד ןיא ןגעלפ םיקידצ יו

 "יומ ןופ חכ ןופ רעדניק ןעװעטארסױרַא
 ,"הלימ,, עז -- .םיפשכמ ןוא םיק

 עטמירַאב תביׁשי רענישוַאלַאװ
 -והרָאי ןט19 ןיא דנַאלסור ןיא הבישי

 יבר ךרוד 1802 ןיא טעדנירגעג ,טרעד

 ,1809 ויב טריטסיזקע ,רענישזָאלָאװ םייח

 רעד ךרוד ןרָאוװעג ןסָאלשעג זיא יז ןעוו
 עטסטמירַאב יד :גנוריגער רעשיסור
 "עג ןענעז ןישזָאלַאװ ןיא תובישי-ישאר

 ,קחצי יבר םעדייא ןייז ;םייח יבר ןעוו
 רעד ןוא ,קישטיײוָאלַאס רעב ףסוי יבד

 יבצ ילתפנ יבר הבישי שאר רעטצעל
 -ָאו רעד ןיא ;(ב"יצנה) ןילרעב הדוהי
 ןָא טנרעלעג ןעמ טָאה הבישי רענישזָאל

 יז ;טשּפ ןופ געװ ןפיוא רָאנ ,םילוּפלּפ

 ,םידימלת רעטנזיוט ןבעגעגסיױרַא טָאה
 עטמירַאב ןעוועג ןענעז ליפ עכלעוו ןופ
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 ;עקירעמַא ןוא ןליוּפ ,דנאלסור ןיא םינבר
 ךיוא ןבָאה םידימלת רענישזָאלָאװ יד וצ
 עטנרעלעג עקידרעטעּפש ייר ַא טרעהעג

 ינ יח) רעלעטשטפירש עשיאערבעה ןוא

 -דנַאהּפָא עסיורג ַא ;(ערעדנַא ןוא קילאיב
 ןיא ןַארַאפ זיא הבישי רעד ןגעוו גנול

 ןופ ןבירשעג) סלטא ןופ ''םרכה,, ךוברָאי
 יבר ,ןוז סב"יצנ םעד ;(ץישפיל בקעי

 ןופ,, תונורכז ענייז ןיא טָאה ןילרעב ריאמ

 ןבעגעג (1998) "םילשורי זיב ןישזָאלָאװ

 רעד ןיא ןבעל ןגעוו ןעגנורעדליש ייד ַא
 ,הבישי

 1876 ןריובעג) ׁשריה ,יקספָאלַאװ
 לאערטנָאמ ןיא 1900 טניז ;(ןליוּפ ןיא
 ןבעגסיורַא ןביוהעגנָא 1907 ;(עדַאנַאק)

 -ַאק ןיא גנוטייצ-גָאט עשידיי עטשרע יד

 ןבירשעג ,'"רעלדא רעדענעק רעד,, עדַאנ
 ;ןןענַאטעילעפ ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ
 -ילגנע-שידיי ןופ ןעבעגסױרַא 1914 טניז

 שיאושזד ןעידענעק,טפירשנכָאװ רעש

 טקורדעגרעביא 1920 רָאי ןיא ;!!לקינָארק
 -ָארייא, רעכיב יד טכעלטנפערַאפ ;ס''ש
 "המחלמ רעד ךָאנ לארשי-ץרא ןוא עּפ

 לַאוװק ןקיביײא,, ןופ ,(1922 לאערטנָאמ)

 ;שמוח ףיוא ןעקנַאדעג ,(לאערטנָאמ)
 -לעזעג ןופ רעיוב עטסנעעזנָא יד ןופ
 ,עדאנאק ןיא ןבעל ןשידיי ןכעלטפַאש

 -עפ,, רעד ןופ רעדנירג ןוא רָאטאיציניא
 עשיּפארטנאליפ עשידיי יד ןופ עיצארעד

 דעו, ןופ ,לאערטנָאמ ןיא !!ןטלאטשנַא

 עטקיניירַאפ ,לאערטנָאמ ןיא '"ריעה

 ןטלאטשנַא ערעדנַא ןוא הרות"דומלת
 -יטסינויצ יד וצ טַאגעלעד רעקילָאמרעמ

 .ןסערגנָאק עש

 ןיא 1913 -- 1839) ןרהא ,ןעדלאוו
 רבחמ ,רעקירָאטסיה רעשידיסח ,(ןליוּפ
 טקורדעג) "שדחה םילודגה םש. ןופ
 עשידיסח ןופ המישר ,(1805 עשרַאװ
 -עמ,, גנולײטּפָא) םירפס ערעייז ןוא םייבר
 רַאפ טרעוו ןסיורג ןופ ;''םירפסה תכר

 26 רעסַאוו---יקספָאלָאוװ

 רע :תודיסח ןופ עטכישעג ןופ גנושרָאפ
 שוריּפ ַא ןעװעג רבחמ ךיוא טָאה
 זיא סע ןכלעוו ןיא ,(1890) םילהת ףיוא
 עשידיסח ןופ הרות ירבד ךיוא ןַארַאפ

 רַאפ לַאװק רעקיטכיו רעייז ַא ,םייבר
 ,הרות ירבד עשידיסח ןופ גנושרָאפ

 ;דנאלשטייד ןיא טָאטש עטלַא סמרָאװ
 ןפורעגנָא םירפס עשידיי עקילָאמַא יד ןיא
 ןופ !'השימריוז, ,!!הזימריו ,, ,!"הזימרג,
 -שטייד ןיא תולחק עשידיי עטסטלע יד
 ןופ ןטייצ יד ןופ ןיוש ךעלגעמ דנאל

 תולהק יד טימ ןעמאזוצ ;ינש תיב ןברוח

 -קת, יד ןפַאשעג ץניַאמ ןוא רעיײּפש
 יד ןופ ונתת תורזג יד ןיא ?!םייוש תונ

 800 ןעמוקעגמוא (1090) בלצה יעסונ
 ןיא תוניק יד ןיא טנָאמרעד טרעוו ;ןדיי
 םילודג עשידיי עטמירַאב יד ;באב העשת
 המלש יבר ןעוועג ןענעז סמרָאװ ןיא

 טזיוו ןעמ לוש סנעמעוו (ייישר) יקחצי
 -עג טיובעג לוש יד זיא תמאב) טנייה

 ןופ ריאמ ונבר ,(רעטעּפש ךס ַא ןרָאװ

 אל"ירהמ) ןילומ בקעי יבר ,גרעבנטָאר
 ךעייז ַא זיא סמרָאװ ןיא ןימלע תיב רעד
 -צמ ןַארַאפ טרָאד ןענעז סע ןוא רעטלַא
 ,טרעדנוהרָאי ןט11 ןופ תוב

 עיגילער רעשידי רעד ןיא רעסַאװ
 גנוקינייר רעזעיגילער רַאפ רעסאוו טָאה
 ןיא ןיוש ;גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא
 "ייא זַא ,(ו'ט ארקיו) רימ ןעניפעג שמוח

 "םימב ץחרו, ,אמט ןרָאװעג זיא רענ
 -ַאד ןוא ,רעסַאװ ןיא ןשאוו ךיז רע לָאז

 םינהכ יד ייב ךיוא ;ןייר ןרעוו ךרוד
 רעדייא זַא ('ל תומש) שמוח רעד טגָאז

 רעדָא דעומ להא ןיא ןיירַא ןעייג ייז
 ןשַאוו ךיז ייז ןלָאז ,תונברק ןייז בירקמ
 ןוא הנשמ רעד ןיא רעטעּפש ;רעסַאװ ןטימ
 ןופ ,י'הליבט,, ןופ םיניד יד ןרעוו ארמג
 וצ ידכ ,רעסַאװ ןיא קיז ןעקנוטרעטנוא
 -רעביא ,טייקנייר עזעיגילער יד ןעמוקַאב
 -ןשמ ןיא) ןטייהלצנייא ליפ ןיא ןבעגעג
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 "מג ןיא רעטרע ליפ ןוא תורהט רדס תוי

 ןשַאווס טריפעגנייא ךיוא טָאה ןעמ ;(אר
 ןילוח) ןסע ןרַאפ רעסאוו טימ טנעה יד

 "ידי ואש,/ ייברעד טגָאז ןעמ ןוא (וייק

 {'םידי תליטנ לע, הכרב יד ןוא "'םכ

 ןעמ טשַאװ ןייטשפיוא םייב ירפרעדניא
 ט"ק תבש ארמג יד ןוא ,טנעה יד
 יד ןשאוו ןגעו ןיד םעד ןיוש טגנערב

 "וריסב, ןעמוקרָאפ ףרַאד סָאד ;טנעה
 יד ךָאנרעד ןוא עטכער יד טשרעוצ ,''ןיג
 8 ,עטכער יד רעדיוו ךָאנרעד ,עקניל
 ןַא ןבעגעגנָא טרָאד טרעװ סע ,לָאמ
 ַא טנַאה רעד ףיוא טור ןשַאװ ןרַאפ

 עקיזָאד סָאד ;טסייג רעזייב ַא ,הער חור

 רעדייא ,ירפרעדניא דלאב ןשַאװ:טנַאה

 "עג טרעװ ,ןלייא 4 ,תומא 'ד טייג ןעמ
 לייו ,"רעסאוו:לגענ, שידיי ןיא ןפור
 יד ףיוא ךיז טניפעג טסייג רעזייב רעד

 ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ ןענעז סע -- ,לגענ
 ןכָאנ ןטנעה יד ןשַאװ וצ ןעוו םיגהנמ
 טנעה יד ןעמ טשַאו ןשטנעב ןרַאפ ןסע

 "םינורחא םימ, סָאד טפור ןעמ ןוא
 ןופ ןדיישוצרעטנוא ידכ ,רעסאוו עטצעל)
 סָאד ןוא (ןסע ןרַאפ טנעה יד ןשַאװ
 ןילוח) ארמג רעד ןיא טכארבעג טרעוו

 םייח הרוא ךורע ןחלש ןיא -- ,(ה''ק

 -עג ןרעװו ד"יק העד הרוי ןוא 'ד ןמיס
 טנעה יד ןשאוו ןגעװ םיניד יד טכארב
 -רעק יד ןעוט ךָאנ ,תמ ַא ןטײלגַאב ךָאנ
 יד ךיז ןדײנשּפָא ,ןכיורבעג עכעלרעּפ

 עז -- .ערעדנא ןוא ,ךיש יד ןעוטנָא ,לגענ

 ,?"הטוס,, ,'םימה ךוסנ,, ,!י'הליבט;;

 ןברָאטשעג) ָאטָא 4 -- גרובראוו
 ,דנַאלשטײיד ןיא רעקינַאטָאב 0

 -ויצ רענעעזעגנָא ,לארשי-ץרא ןיא רעכַאנ

 -ויצ רעד ןופ דילגטימ ,רעריפ רעשיטסינ

 ןופ רָאסעּפָארּפ ,עוויטוקעזקע רעשיטסינ
 -עג א ןעוועג ,טעטיסרעווינוא רעמילשורי

 "סינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ טייצ עסיוו

 סקילעפ (2 --- .עיצאזינַאגרָא רעשיט

 778 עשערַאוו---גרוברַאוו

 -עמַא ןיא 1937 --- דנאלשטייד ןיא 1871)

 ףתוש ןוא ףיש בקעי ןופ םעדייא ,(עקיר
 ,עינַאּפמָאק ןוא בעל ,ןהוק קנַאב רעד וצ

 רענעעזעגנָא ,?טניַאשזד,, ןופ טנעדיזערּפ
 ,עקירעמַא ןיא רעריפ רעשידיי ןוא ןבדנ

 -שי-ץרא ןופ יובפיוא םוצ ךיוא ןפלָאהעג

 ,לאר

 ,'ַאװַאשרַאװ,, שיליוּפ ןיא) עׂשרַאװ
 ןָאלימ 1 ךרעל ;ןליוּפ ןופ טָאטשטּפױה
 -למ םייב :רעניואוונייא טנזיוט 200 ןוא
 1939 רעבמעטּפעס ןיא ךוובסיוא-המח
 בילוצ 1941 ןיא ;ןדיי טנזיוט 850 ןעוועג
 -ץניוװָארּפ לייט ַא ןופ ןדיי ןופ שורג םעד

 ;ןדיי טנזיוט 800 ךרעל ,ןליוּפ ןיא טעטש
 ןדיי ;עּפָאריײא ןיא הלהק עשידיי עטסערג

 -ןוהרָאי ןט18 ןיא ןיוש טניואוועג ןבָאה
 המלש יבר :םינבר עטסנעעזעגנָא יד ;טרעד
 ,(''המלש תדמח., ןופ רבחמ) ץישפיל ןמלז

 ,סלעזיימ שירעב יבר ,ןָאזדיוװאד םייח יבר
 -ָאלס :עטנרעלעג ;טייהטנוזעג בקעי יבר

 םהרבא לאומש .רד ,וָאלָאקאס ,יקסמינ
 ןוא רָאש השמ רָאסעּפָארּפ ,יקסנאנזָאּפ

 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ערעדנַא

 ןופ רעטנעצ ןרָאװעג טרעדנוהרָאי ןט9
 -עטיל ,('יהריפצה,,) עסערּפ רעשיאערבעה

 בױהנָא ןיא ;(גָאלרַאפ-י"ףסאיחא,) רוטאר
 -ידיי רעד ןופ רעטנעצ טרעדנוהרָאי ןט0

 ,"טנייה, ,ןבעל רעזדנוא.,) עסערּפ רעש
 ,"גנוטייצסקלָאפ,, ,י"דניירפ,, ,י!טנעמָאמ,
 ןוא רעלערוטלוק ;(?טַאלבגָאט שידיי;
 ןשלױּפ ןופ רעטנעצ רעכעלטפַאשלעזעג

 ןבָאה ןשטייד-םיחצוּד יד ןעוו .םוטנדיי
 1999 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ןעמונרַאפ
 סָאד טריפעגנייא ךָאנרעד דלַאב ייז ןבָאה
 ןסאג ךס א ןופ ןדיי יד ןבירטרַאפ ,ָאטעג

 רעקילדנעצ ןופ טוט םוצ טריפרעד ןוא
 ןוא רעגניה ,תוחיצר ךרוד ןדיי רעטנזוט
 ןבָאה 1942 רעמוז ןטימ ןיא .ןטייקנארק
 ןריפסיוא ןביוהעגנוא ןשטייד-םיחצור יד
 -ַאל-דרָאמ יד ןיא עשראוו ןופ ןדיי-ןסַאמ
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 -נַא ןוא עקנילבמערט ,םישטנעוושא ןרעג

 טנערבַאפ ןיא טרעדרָאמרע ייז ןוא .ערעד
 ג"שת חספ ברע .סנוויוא-ךלאק יד ןיא
 -פיוא רעשידלעה רעד ןכָארבעגסיױא זיא

 םענעבילבעגרעביא לסיב םעד ןופ דנַאטש
 "ייד יד ןגייק אטעג-רעוואשראוו ןיא ןדיי

 ןדרָאמרעד וצ טנַאלּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןשט

 -לעפייווצרַאפ רעד ,ןדיי לסיב סָאד ךיוא

 ,ןכָאװ עכעלטע טריודעג טָאה ףמאק רעט

 -עגסיוא ייז ךיוא ןבָאה ןשטייד יד ןוא
 םעד טעטכינראפ ןצנַאגניא ןוא טרעדרָאמ

 -מוא זיא סע זא טנכער ןעמ .אטעג ןשידיי
 ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא רעביא ןעמוקעג

 -ראוו ןיא ןענעז טציא --- ,ןיילא עשראוו

 תופסוה עז .ןדיי טנזױט 8 ךרעל עש
 ןברוח,, טראווכוז דנאב ןטשרע ןופ ףוס

 ,"עּפארייא

 ."הליבט , ,"רעסַאװ, עז ןְׁשַאֹוו

 תפצ ןיא 1590 ךרעל) ןהילא ,שאדיוו
 רבחמ ןוא לבוקמ ,(ןורבח ןיא 1288 --
 רעכלעוו ,''המכח תישאר,, רפס רסומ ןופ
 ,הבהא ,הארי :םירעש 2 ןופ טייטשאב

 עכעלטע ךיוא יוװ ,הנווכ ,השודק ,הבושת

 תווצמ ,גנואיצרעד-רעדניק ןגעוו םיקרּפ

 -עג זיא רפס סָאד ;ורבחל םדא ןיבש
 -עוו ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טקורד

 ליפ רעייז ךָאנרעד ןוא .1889 עיצענ
 ;גנוצעזרעביא רעשידיי טימ ךיוא ,לָאמ
 ;ןזיירק עמורפ יד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג

 דימלת ַא ןעוועג זיא שאדיוו והילא יבר
 -עג ַא ןיא ןוא וריבודרוק השמ יבר ןופ

 אירול קחצי יבר ןופ ךיוא סָאמ רעסיוו
 ,(י""רא)

 1620 --- תפצ ןיא 1543) םייח ,לאטיוו
 עטמירַאב יד ןופ רענייא ,(קשמד ןיא
 ךישלא השמ יבר ןופ דימלת :;םילבוקמ

 אירול קחצי יבר ןופ ןוא ,הלגנ ןיא
 זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ;הלבק ןיא (י''רא)

 "עג הלבק ןיא ירא ןופ הטיש טּפיױה יד

 ;לַאטיװ םייח יבר וצ ךעלטנגייא טרעה

 7280 ירטיוו--ןשַאוו

 -ָאיבָאטױא ןייז ןבירשעג טָאה ןיילַא רע
 ,'תונויזחה רפס,, ןעמָאנ ןטימ עיפַארג
 ןטימ לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעג זיא ןוא

 -רעד רע ;?לַאטיװ םייח 'ר יחבש., ןעמָאנ

 ןייז ןופ ןדָאזיּפע ענעדישרַאפ טלייצ

 ,טרָאד טגָאז רע :תואיבנ ,תומולח ,ןבעל
 טעװ רע סָאד טביױלגעג טָאה ןעמ זַא
 זיא לאטיוו םייח יבר ;'!ףסוי ןב חישמ,, ןייז

 ןוא י"רא ןופ קהבומ דימלת רעד ןעוועג

 ןוא טלקיװטנַא םירפס ענייז ןיא טָאה רע
 ,יבר ןייז ןופ הטיש יד טעטיירברַאפ

 זַא ,טגָאזעגנָא טיוט ןרַאפ טָאה רע רעבָא

 ןיא ןבעגטימ םיא םיבתכ יד לָאז ןעמ
 טיג יאלוזַא דוד ףסוי םייח יּבר יוװ ;רבק

 ענייז ןבָאה ''םילודגה םש., ןיא רעביא
 -ַאב ןוא םולח תלאש ַא טכַאמעג םירבח
 "וצסיורַא שינביולרעד יד םיא ןופ ןעמוק
 ןייז וצ םסרפמ ייז ןֹוא םיבתכ ןבעג
 יד ,םייח ץע,, רעד זיא רפס-טּפיוה ןייז
 ,תונווכ ,הלבק ןיא ןיבר ןייז ןופ הטיש
 "השודק ירעש;/ ;רהוז ןפיוא םישורּפ

 ךרוד לָאז שטנעמ רעד ױזַא יו טנרעל
 ןכיירגרעד ךיז ןקילייה ןוא תודימ עטוג

 ןגעוו י'םילוגלגה רפס, ;שדוקה חור וצ

 ףיוא 'ףסכ לקש תואמ עברא), ;םילוגלג
 "עז םירפס עטקורדעגּפָא יד ץוחַא ;:הלבק

 ךס ַא לאטיוו םייח יבר ןופ ןבילבעג ןענ
 -טנפערַאפ טשינ ןענעז עכלעוו םיבתכ
 יבר ןגעוו ןטייהלצנייא --- .ןרָאװעג טכעל
 "וקמה תודלות,, סאנהכ ןיא לאטיוו םייח

 -ערבעה ןיא) !יעטכישעג., ץערג ,?!םילב
 עדיב ,(6 דנאב .גנוצעזרעביא רעשיא

 ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא וויטקעיבָא טשינ .

 ,הלבק,, טרָאװכוז עז --- ,לאטיוו

 ןט11 ןופ עדנע ןיא החמש ,ירטיוו
 ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט12 ןופ בױהנָא ןוא

 -לת ;(ךיירקנַארפ ןיא ,ערטיוו טָאטש רעד

 ;1108 רָאי ןיא ןברָאטשעג :י''שר ןופ דימ

 "ירטיו רוזחמ, ןטמירַאב ןופ רבחמ

 "רעב ,םימדרנ יציקמ ךרוד ןבעגעגסױרַא)
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 ןועמש ןופ גנוטיילנייא טימ ,1898 ןיל
 -טנַא ,םיקלח 2 ןופ טײטשַאב ,(ץיוורוה

 א ןופ ןענעוװאד ןֹופ תואחסונ יד טלַאה
 -ויּפ ,םיבוט םימי ןוא םיתבש .,רָאי ץנַאג

 -חסונ ,םיניד ענעדישרַאפ ,תורימז .םיט
 ףיוא שוריּפ ,תורטש ,הצילח ,טג ןופ תוא

 ;י'שר ןופ תובושת ,תורבדה תרשע ,תובא

 -חמ ןצנַאג םעד טשינ זַא רעכיז זיא סע

 ;ירטיו החמש ונבר ןבירשעג טָאה רוז
 -סוה ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענעז רעטעּפש

 ןראוועג טקידנערַאפ ןבָאה לָאז רע ;תופ
 -לא 'ד רָאי ןיא םירבחמ ערעטעּפש ךרוד

 רעד סָאװ סָאד ;(1208) ח"סקתת םיפ

 ךָאנ ןוא ('ירוזחמ,, ךרעו יילארשי רצוא

 -לכ הידּפולקיצנא, עשיאערבעה יד םיא
 טָאה ןילַא החמש יבר זַא ,ןביירש ?'תיל
 ןייז טשינ ןָאק ,1208 טקידנערַאפ םיא

 ןברָאטשעג זיא החמש 'ר לייוז ,קיטכיר

 רוזחמ רעד ;רעירפ רָאי 100 רעביא טימ
 רעד רַאפ טרעװ ןסיורג ַא טָאה ירטיוו

 ןוא תוליפת ןופ תואחסונ יד ןופ גנושרָאפ
 -טיוו החמש יבר ןגעוו --- .םיגהנמ ךיוא

 -ריפסיוא ןַארַאפ זיא רוזחמ ןייז ןוא יר

 גנוטיילנייא רעטנָאמרעד רעד ןיא ךעל

 ןעגנוקרעמַאב-בָאגוצ יד ןיא ץיוורוה ןופ

 עבַאגסיױא-רוזחמ רעד וצ רענילרעב ןופ

 .(1893 ,ןילרעב)

 ,(1900 -- 1819) ריאמ קחצי (1 --- !ייוו
 ןיא יטעניסניס ןיא רעניבאר-םרָאפער

 גנוקינייראפ, יד טעדנירגעג ,עקירעמַא

 "עקירעמַא ןיא תולהק עשידיי יד ןופ

 -ערגנָאק ורביה ןאקירעמַא וװָא ןאינוי,)
 -עס-רעניבאר-ם'וָאפער םעד ,(''סנאשייג

 רָאי) ישזדעלאק ןאינוי ורביה,, ,רַאנימ

 -יב ליפ ןבירשעג ,יטעניסניס ןיא (2

 ;ך"נת ,עטכישעג רעשידיי רעביא רעכ

 יו ,םרָאפער רעמערטסקע ןופ רעגנעהנָא
 -עה ןקיטײזַאב ,ּפָאק ןזיולב ןיא ןענעוװַאד

 -יד ךס ַא ןפַאשּפָא ,רודיס ןופ שיאערב

 -קאדער ןעוועג ,הפירט ןוא רשכ ןופ םינ
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 ןוא יטילעארזיא ןַאקירעמַא ,, ןופ רָאט

 ןריובעג) לאומש ןעפיטס (2 -- ."'הרובד,,
 -םרָאפער 1892 טניז ,(ןרַאגנוא ןיא 4

 ערעדנַא ןוא קרָאיוינ ןיא רעניבַאר
 -אניס עיירפ,, יד טעדנירגעג 1907 :טעטש

 -ער רעמערטסקע ןופ רעגנעהנָא ,י!עגָאג

 ;קיטנוז ןיא ןקידערּפ ןוא תולפת ,םרָאפ

 -ויצ רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא

 רענדער-טּפיוה ,עיצאזינַאגרָא רעשיטסינ
 ןיא קיטעט ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ ףיוא

 -ױדערּפ ,ןדיי רַאפ טיײברַא-ףליה רעדעי

 ;סערגנָאק ןשידיי רענאקירעמַא ןופ טנעד
 .טשינ רעד ןיא ךיוא סולפנייא ןסיורג

 ןוא טַאװקַאמעד סלַא טלעװ רעשידיי

 -רעניבאר טעדנירגעג ;רעפמעק-טייהיירפ
 יבר שיבַארַא ןיא ןבעגעגסױרַא ;רָאנימעס

 "שפנה תודמ ןוקת, סלוריבג ןבא המלש

 גנוטיילנייא ,גנוצעזרעביא רעשילגנע טימ

 יןעגנוקרעמאב ןֹוא

 ,1805--1729) ץרעה ילתפנ ,לזייוו
 ןיא רעטנרעלעג ןוא ליכשמ רעטמירַאב
 -יפ-חלכשה עטשרע יד ןופ ,דנאלשטייד

 עשיטקאדיד ןופ רבחמ ןוא רעטכיד ,רעד
 ;ך"נת ןופ שרפמ ,שיאערבעה ןיא םירפס

 -רעד עזעיגילער ַא ןעמוקאב טָאה לזייוו
 םישרפמ ןוא דומלת טנרעלעג ןוא גנואיצ

 ןעוועג זיא רע ;קודקד ןוא ךיינת ךיוא יוװ
 רע ןעמעוו ,ןָאסלדנעמ טימ טעדניירפאב

 םעד ןלעטשנעמַאװצ ןיא ןפלָאהעג טָאה

 גנוצעזרעביא רעשטייד רעד טימ ךיינת

 םוצ רואיב םעד ןבירשעג ,?"רואיב ,, ןוא
 -הלכשה ןיא ךיז טקילײטַאב ,ארקיו רפס

 ""לוענ ןג, ןופ רבחמ ;''ףסאמה ,, לאנרושז
 ןופ ןעמינאניס ,''םיפדרנה תומש., ףיוא/
 "ןונבל ןיי ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד

 וא תודמה רפס, ,(תובא יקרּפ ףיוא)
 -פת יריש,, .(קיטע רעביא) יילכשה רסומ

 ןופ םירוּפס יד ףיוא ןעגנוטכיד) ""תרא

 "-עגסיורא טָאה םרוטש ןסיורג ַא ,(ך"ינת

 "תמאו םולש ירבד,, ווירב ןייז ןפור
 םעד טכערעג טיג רע עכלעוו ןיא ,(1789)
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 ןט2 םעד ףצזָאי רעזייק ןשיכיירטסע

 טימ ןלוש ןדנירג ךרוד טָאה רעכלעוו
 -ילַאג ןיא ןדיי רַאפ םידומיל עכעלטלעוו

 -ליב עכעלטלעוו ןבעג ןדיי טלָאװעג עיצ

 זיא טלעוו עמורפ יד סָאװ ןגעק ןוא ,גנוד

 ארומ ,ףרַאש ןטערטעגסוירַא טלָאמעד
 ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ קידנבָאה
 "עג םעד ןגעוו טָאה לזייוו ;תוסרוקיּפַא

 סולפנייא סטלזייוו ;ווירב ייווצ ךָאנ ןבירש

 רעייז ןעוועג זיא ןזיירק-הלכשה יד ןיא
 רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,סיורג
 -עג טָאה ןעמ) ןָאסלדנעמ .ןטייווצ םעד

 ילתפנ יבר,, ,י'וו''הנר,, םיא ןגעוו ןבירש

 -אל ןיא ןטייהלצנייא -- .(''לזייוו ץריה
 -חה תירבעה תורפסה תודלות,, סרעוואכ

 ,(דנַאב רעטשרע) !'השד

 רעד ןיא 1998 ךרעל) בקעי ,לייוו
 ךרעל -- דנאלשטייד ןיא לייוו טָאטש
 ישאר ןטימ טנַאקַאב ,קסוּפ ןוא בר (0

 'ר ברה ונרומ) ?ו"ירהמ,, ןעמָאנ-תובת
 יבר) ל"ירהמ ןופ דימלת ;(לייו בקעי

 ןייז ;טרופרע ןיא בר ןעוועג ;(ןילומ בקעי
 טרעװ ''ירהמ תובושתו תולאש, רפס

 רעד ןיא טעטירָאטיױא ןַא רַאפ טנכערעג
 יבר ךרוד טכארבעג טרעוװ ,טלעוו-םיקסוּפ
 ןוא (ךורע ןחלש ןופ רבחמ) וראק ףסוי

 תולאש יד ןיא ;םיקסוּפ עסיורג ערעדנַא
 ןגעו תועידי ליפ ןַארַאפ ןענעז תובושתו

 ןאמעדיג ;טייצ רענעי ןיא ןבעל ןשידיי
 ןזעוו-סגנואיצרעד ןופ עטכישעג ,, ןייז ןיא
 ""ּפָאריײא-ברעמ ןיא ןדיי ןופ רוטלוק ןוא

 -ותה,, גנוצעזרעביא רעשיאערבעה ןיאו

 ליפ טגנערב (דנַאב רעטירד ,''םייחהו הר
 -- .תובושתו תולאש סוירהמ ןופ תועידי

 ,ןאמעדיג ייב ןטייהלעצנייא

 -ַאב יד ,(ןיי; שיאערבעה ףיוא) ןייוו
 -עגסיוא טרעוװ ןייוו וצ ךיינת ןופ גנואיצ
 בבל חמשי ןייו, ד"ק םילהת ןיא טקירד

 ןופ ץרַאה סָאד טיירפרעד ןייוו) '"שונא
 זיא ךינת רעד זַא ,טזייוו סָאד ;(שטנעמ

 784 ןיוו--לייוו -

 ןעקנירט ןגעק ןעוועג טשינ ןיימעגלא ןיא
 -רַאש טקירדעגסיוא רָאנ ןרעו סע ;ןייוו
 ןעקנירט-ןייוו ליפוצ ןגעק רעטרעוו עפ

 ""ךגוב ןייה יכ,, ןַארַאפ זיא 'ב קוקבח ןיא
 ןיא ;(שירעטערַאפ זיא ןייו רעד לייווװ

 "ףישעי אל ןמשו ןיי בהוא.,, אכ ילשמ
 טעװ למיוב ןוא ןייוו ביל טָאה סע רעוו)

 ןכייצ רערעדנוזַאב סלַא ;(ךייר ןייז טשינ

 ןרעהפיוא סָאד ןעוועג זיא םזיטעקסא ןופ
 טשינ טָאה ''ריזנ, רעד .ןייוו ןעקנירט
 ןוא 'ו רבדמב) ןייו ןעקנירט טרָאטעג

 -עגנייא זיא ןייו -- .(רעטרע ערעדנַא

 ענעדישרַאפ ייב ןצונַאב וצ ןרָאװעג טריפ

 ףיוא ןייו :ןטייהנגעלעגנַא עזעיגילער
 ,הלדבה ,םיבוט םימי ןוא םיתבש שודיק

 ןיא ןוא ,רדס םוצ חסּפ תוסוכ עברא
 ןפיוא ןסָאגעג ןייוו ןעמ טָאה שדקמה תיב
 ןייוו ףיוא -- .ןברק ןופ לייט סלַא חבזמ

 ןרַאפ הכרב ערעדנוזַאב ַא ןעמ טכַאמ
 ןכָאנ ןוא ,ןפגה ירּפ ארוב,, ןעקנירט

 ןיא --- ."ןפגה ירּפ לעו ןפגה לע, ןעקנירט

 -רעד טרעװ 'ס ארתב אבב ארמג רעד
 שדקמה תיב ןופ ןברוח ןכָאנ זַא ,טלייצ
 -פיוא טלָאװעג ןדיי עמורפ לייט ןבָאה
 יבר אנת רעד ןוא ,ןייו ןעקנירט ןרעה
 -- .ןופרעד טדערעגּפָא ייז טָאה עשוהי

 רעד ןיא טמענרַאפ טרָא רעדנוזַאב ַא
 -גירט וצ טָאברַאפ רעד עיגילער רעשידיי
 -ַאב ןבָאה רענידנצעג סָאװ ןייוו ןעק
 ,רעטעגּפָא רַאפ ןייז וצ בירקמ טמיטש

 רעד) ''ךסנ ןיי,, ןפורעגנָא טרעוו סע ןוא

 ןיא ב"ל םירבד ןופ זיא קורדסיוא

 "עג ןעמונעגנָא זיא ןופרעד ,(''םהיכסנ

 ןעקנירט וצ טשינ טּפיױהרעביא ןרָאװ

 טיײהרענעפָא ןעװעג זיא סָאװ ,ןייוו

 סָאד !ןדיי-טשינ ַא ןופ גנורירנָא רעד ןיא

 ןרוּפש יד ?'םניי םתס,, ןפורעגנָא טרעוו

 זיא םניי םתס ןופ טָאברַאפ ןקיזָאד ןופ

 תבש ןיא ארמג יד ;'א לאינד ןיא ןַארַאפ

 תיב ןט2 ןופ ןברוח ןרַאפ זַא ,טגָאז זיי

 18 ףיוא ןעוועג רזוג ןעמ טָאה שדקמה
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 ךיוא ייז ןשיװצ ןוא (רבד ח'"י) ןכַאז
 ןשידייטשינ ןעקנירט וצ טָאברַאפ םעד
 ןייו ןשידי טשינ ןופ םיניד יד :ןייוו
 הדובע אתכסמ רעד ןיא ןַארַאפ ןענעי

 ;!ארמג ןופ רעטרע ערעדנא ןוא הרדז
 תולכאמ תוכלה הרות הנשמ םי"במר

 םייב -- .העד הרוי ךורע ןחלש :תורוסא

 ,"םייחל ,, ךיז ןעמ טשטניוו ןייוו ןעקנירט

 "מג ןיא טכארבעג טרעװ גחנמ רעד ןוא

 -- .רעטרע ערעדנַא ןוא ז"ס תבש אר
 ,"שודיק, ,י"רדס,, ,'ריזנ, ,''הלדבה,, עז

 ,""ןברק,,

 1905--1815) שרעה קיזייא ,םייוו

 ;לארשי תמכח ןופ רעשרָאפ ,(ןיוו ןיא

 ראנימעס-רעניבאר ןיא רערעל 1864 ןופ

 ריאמ טימ ןעמאזוצ טריגאדער ;ןיוו ןיא

 ןבירשעג ;''דומלת תיב., םעד םולש שיא

 רוד, זיא רפס-טּפיוה ןייז ;םירפס ליפ

 -רעביא לייט) רעדנעב 8 "וישרודו רוד

 עטכישעג יד זיא סָאד ;(שידיי ןיא טצעז

 עטסטלע יד ןופ הֹּפ לעבש הרות ןופ

 ןופ טייצ יד ,ינש תיב ןמז ךרוד ,ןטייצ

 -ַאנ ,םינואגה תפוקת ,ארמג ןוא הנשמ

 ןיא עינַאּפש שורג ןזיב םיקסוּפ רעכ

 -שירָאטסיה ןבעגעג ןרעוו רפס ןיא 9

 הרות רעד רעביא ןטכיזרעביא עשיטירק

 ךיוא יו גנולקיװטנַא ריא ןוא הֹּפ לעבש

 ןוא ןעגנורעדליש עשיטסיועטקַארַאכ

 ,םיאנת רעביא סמוידוטס עשיפַארגָאיב

 רוד רוד, רעד ;םיקסוּפ ןוא םיארומא

 ןבָאה ןעגנוניימ ליפ סנעמעוו ,י"וישרודו

 -קָאדָאטרָא יד ןופ קיטירק ןפורעגסיורא

 -ארה תורוד,, ןיא יולה) עטנרעלעג עשיס

 ַא טַאהעג סָאה (ערעדנַא ןוא ?יםינוש

 ןופ גנושרָאפ רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג

 -סױרַא ךיוא טָאה סייוו ;לארשי תמכח

 שוייּפ ןטימ י'םינהכ תרות,, םעד ןבעגעג
 -גוקרעמַאב ענעגייא ענייז ןוא ד"בארה

 ןעמָאנ ןטימ תולפת ןופ םיגהנמ ;ןעג

 ,בקעי תלפת רודיס םוצ) ייקידצל חרוא.

 תודמ,, ןעגנוקרעמַאב טימ אתליכמ ;(יוו
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 רעביא ,''הנשמה ןושל טּפשמ ,, ;''םירפוס
 -ורכז, ;:הנשמ רעד ןופ שיאערבעה םעד
 עיפארגָאיבאטיוא ,(ןעגנורענירעד) ?יתונ
 שריה יבר ,טרָאּפָאּפאר ןגעוו תונורכז ןוא

 עכלעוו טימ ,עטנרעלעג ערעדנַא ןוא תויח
 ןייז ןיא םיטרּפ -- .טרעקרַאפ טָאה רע
 ןיא) ןיניירב ,י'יתונורכז, ןטנַאמרעד

 ,''ברעמו חרזמ

 -- 1881) ריאמ קחצי ,גרעבנסייוו
 -עשז ןיא ןריובעג ,רעלעטשטפירש ,(9

 ענאלבאי ןיא ןברָאטשעג (ןליוּפ) ווָאכעל

 סנטסײמ .קרעװ ענייז ;עשרַאװ ןבעל

 -געעזעגנָא יד וצ ןרעהעג ,ןלעװָאנ עצרוק

 -גייא ;רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא עטס

 רעד וצ ;'ןָאקיסקעל, סנזייר ןיא ןטייהלצ

 -מַאז יד ןבעגוצוצ זיא ןזייר ןופ המישרד

 עשראוו ןיא קרעװ סגרעבנסייוו ןופ גנול

 ןיירַא ךיוא ןעייג סע עכלעוו ןיא ,1

 ןביוהעגנָא 1997 ןיא :קרעװ עיינ ײרַא

 ןיא, ןַאמָאר ןשיטסַאטנַאפ ַא ןבעגסיױרַא

 -רַאפ טשינ ןבילבעג ;טייקיבייא רעפיט

 ,טקידנע

 ןיא 1878 ןריובעג) םייח ,ןַאמצייוו
 -עג ,(דנַאלסור ןיא קסניּפ ןבעל ,עליטָאמ
 -טנַאמ ןיא עימעכ ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוו

 רעקירעייגנַאל ;דנאלגנע ןיא ,רעטסעש

 -אגרֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ
 -ינוא ןשיאערבעה ןופ רעדנירג ;עיצַאזינ
 יד ןופ רענייא ,םילשורי ןיא טעטיסרעוו

 יד ןעמוקַאב םייב רעפלעהטימ-טּפיוה

 רעשילגנע רעד ןופ עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 רעטסנעזעגנָא רעד ;1917 ןיא גנוריגער
 ליפ ;טייצ רעגיטציא ןיא רעריפ רעשידיי

 יד רענגעק ענייז ךרוד ןרָאװעג ןפירגעגנָא

 וצ קיביגכָאנ ליפוצ סלַא ןטסינאיזיווער

 -לארשייץרא ריא וצ גוצַאב ןיא דנַאלגנע
 ןיא -לארשי-ץרא ןיא ןָא טריפ ;קיטילָאּפ

 -יטסניא-סגנושרָאפ ןשימעכ ןטימ תובוחד
 תנידמ,, רעד ןופ טנעדיזערּפ טציא ;טוט

 *"לארשי
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 טניימ םיחוכיוו טרָאװ ןטימ םיחוכיוו
 ןענָאזרעּפ ןשיוצ ףמַאק-טרָאװ םעד ןעמ
 ןגעוו ןעגנוניימ ענעדישראפ ןבָאה סָאװ
 יז ןופ רעדעי ןיא ,עגַארפ רעסיוועג ַא
 ןזייוװעצפיוא ןטנעמוגרא טימ ךיז טימַאב
 םעד ןוא עקיטכיר יד זיא גנוניימ ןייז זַא
 -ידיי רעד ןיא .עשלאפ יד זיא סרענגעק

 "וכיוו טרָאװ ןטימ טרעוװו עטכישעג רעש -

 -טרָאװ רעד ןענאטשראפ סנטסיימ םיח

 רענגעק ערעייז ןוא ןדיי ןשיווצ ףמאק

 רעשידיי ןוא םוטנדיי ןגעוו ןגארפ ןיא
 -וכיוו עכלעזַא ןגעלפ ךעלנייוועג .עיגילער

 -ײיטשרַאפ טימ ןטסײמַא ןעמוקרָאפ םיח

 ןבָאה טפָא ץנַאג ןוא ,םוטנטסירק ןופ רע
 ײז ןַא ,ןדיי יד ןעגנואווצעג םיחלג יד

 ןיוש .ךעלטנפע ןייז חכותמ ךיז ןזומ ןלָאז

 "וכיוו רימ ןעניפעג ןטייצ עטלַא יד ןיא
 ןופ ָאליפ ןופ חוכיו רעד לשמל יװ ,םיח
 םייב טנייפ -ןדיי יד טימ עירדנַאסקעלַא

 ,ערעדנַא ןוא ,אלוגילאק רעזייק ןשימיור
 -וקעגרָאפ ןענעז םיחוכיוו:טּפיוה יד רָאנ
 -ַאּפש ןיא ןטסײמַא רעטלַאלטימ ןיא ןעמ

 רעד זיא ייז ןופ רעטסמירַאב רעד .עינ
 (ן"במר) ןמחנ ןב השמ יבר ןופ חוכיוו

 עכלעזַא :חלג ַא טימ אנאלעצרַאב ןיא

 -רָאפ ןענעז םיחוכיוו ענעגנואווצעגפיורַא
 -עג ןבָאה ןוא רעטעּפש ךיוא ןעמוקעג
 עז -- .תופידר ליפ ןדיי ףיוא טכארב
 ,"ןמחנ ןב השמ,, ,!קיטעגעלָאּפַא

 לָאמַא טרעהעג ,עטיל ןיא טָאטש ענליוו
 וצ רעכַאנ ,דנאלסור וצ רעכַאנ ,עטיל וצ

 1959 המחלמ רעד רַאפ ןוא ,ןלױּפ
 ןשיווצ ,רעניואוונייא 280,000 ייב טַאהעג
 -יואוו ןדיי ןדי 100000 רעביא יז
 ;טרעדנוהרָאי ןט15 ןופ ענליוו ןיא ןענ
 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא תוטיחש ליפ ץָארט
 -גטיידַאב ַא ןרָאװעג ענליוו זיא ,תומחלמ
 ןוא ,םוטנדיי ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד
 "ילד םילשורי, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה
 עסיורג יד ןעוװועג ןענעז טמירַאב ;'יאט
 ןיא יװ ,םידמול ןוא םינבר עשיווטיל
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 -חמ) אמיל השמ יבר טרעדנוהרָאי ןט7
 שקבר השמ יבר ,(''קקוחמ תקלח.,, ןופ רב

 טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ,(''הלוגה ראב;,)
 ענייז ןוא ןואג רענליוו רעד והילא יבר
 -עג ענליוו ןיא ןבָאה עכלעוו ,םידימלת

 ךיוא :הרות םוקמ ןטסערג םעד ןפַאש

 םידמול עטמירַאב ןעוועג ןענעז רעטעּפש

 יבר ,רעטנאלאס לארשי יבר) עטיל ןיא
 ןוא ןושארטש לאומש יבר ,ןהכה לאלצב

 -נָא ךיוא ךיז טָאה עטיל ןיא ;(ערעדנַא
 טרעדנוהרָאי ןט19 בױהנָא ןיא ןביוהעג

 ןוא ,דנאלסור ןופ גנוגעוואב-הלכשה יד

 "על ןהכה םדא ןעוועג ןענעז רעריפ עריא
 -לוש ,ןיפ ,גרובצניג ןרהא יכדרמ ,ןָאזנעב

 ,ל .י ,בקעי ןב ,ןושארטס והיתתמ ,ןאמ
 רעייז טָאה ענליוו :ערעדנַא ןוא ןָאדרָאג
 לייט עכלעוו ןופ ,ןלוש ןוא ןזיולק ליפ

 ןופ עטסטמירַאב יד) עטלַא רעייז ןענעז

 ןזיולק יד ןיא ;(זיולק סנואג םעד זיא יז
 ןבָאה עכלעו ,תובישי ןעוװעג ןענעז

 ענליוו ;םידימלת רעטנזיוט ןבעגעגסױרַא
 -ןאליפ עשידיי ןיא ךייר ןעוועג ךיוא זיא
 -עלטלעוו ןוא ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארט
 -ירּפ ,ןקעטָאילביב ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עכ
 סנושארטס יװ ,עכעלטנפע ןוא עטַאװ

 ןט19 ןופ עדנע ןיא ."אוויי, ,קעטָאילביב
 -נעצ ַא ןרָאװעג ענליוו זיא טרעדנוהרָאי
 ןוא גנוגעװַאב-ןויצ-תביח רעד רַאפ רעט
 -עה רַאפ ךיוא יװ םזינויצ ןרַאפ רעטעּפש
 רוטאארעטיל ןוא עסערפ רעשיאערב

 "ועה,, ,י"ןמזה,, רעכַאנ ,''"למרכה., רעירפ)
 טייז ךיוא זיא ענליוו ;(ערעדנַא ןוא ""םל
 ןט18 ןופ עדנע טניז) טייצ ערעגנעל ַא
 ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג (טרעדנוהרָאי
 ןוא (יירעקורד-םאר) ןזעוו-קורד ןשידיי
 עבַאגסיוא-ס'י'ש רענליוו יד זיא טמירַאב
 ןיא זיא ענליוו ןיא ;םישרפמ ליפ טימ
 ןעוועג ךיוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ עדנע

 -איצָאס ןשידיי ןופ גנוגעווַאב עטשרע יד
 רעד ןענַאטשטנַא זיא טרָאד ןוא ,םזיל
 -ייצ ,ןעגנוטייצ עשיטסילאיצָאס ,'ידנוב;
 רעכַאנ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעגנוט
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 סלַא טנַאקַאב רעטַאעט עשידיי סָאד

 ןראי עטצעל יד ןיא ;?עּפורט רענליוו,

 רעד ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ענליוו זיא

 ,שידיי ןיא רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשידיי

 ,םוקינכעט ,עיזַאנמיג ,ןלוש-סקלָאפ ליפ

 "אוי, רעד ,שידיי ןיא רַאנימעס-רערעל
 רעד ןיא ןנַאגסיױא ןוא וויכרַא ןייז ןוא
 ןענעז ענליוו ןגעוו -- .ךַארּפש עשידיי
 -יב עכעלריפסיוא ייר ַא ןרָאװעג ןבירשעג

 עטסקיטכיוװ יד ;ןעגנולדנאהּפא ןוא רעכ
 -ךיגמ ?"הנמאנ הירק,, ןיפ :ןענעז ייז ןופ
 לארשי ;"אנליו ריע, רעדיינשנייטש
 -ליוב תירבעה הלהקה תודלות,, רנזולק

 רעד ??ענליוו רָאי 1000,, קיש ןמלז ;?''הנ
 ,1943 -- 1942 ןיא -- .ייסקנּפ, רענליוו

 גנורעקלעפאב עשידיי רענליוו יד זיא

 "יצר עכעלרעדיוש יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ןעיײמרַא עשיטסירעלטיה יד ןופ תוח
 רעמוז ןיא ענליוו ןעמונראפ ןבָאה עכלעוו

 ןברוח; דנאב ןטשרע ףוס עז ,41

 ,"עּפָארייא

 ןדיי :ךיירטסע ןופ טָאטשטּפױה ןיוו
 עטשורע יד טניז טניוָאװעג טרָאד ןבָאה

 רעכעלנייװעג רעד ןופ רעטרעדנוהרָאי

 ןיא :(טיצ עשימיור) גנונעכערטייצ
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז טרעדנוהרָאי ןט2

 -ץיירק) בלצה יעסונ יד ןופ תוטיחש

 ןעוװעג טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ;(רערָאפ

 קסוּפ רעטמירַאב ;הרות ןופ רעטנעצ ַא

 ?"עורז רוא,, ןופ רבחמ ןיוו ןופ קחצי יבר

 רעכַאנ :שורג ַא טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא |
 טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ;טביולרעד רעדיוו
 טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ;שורג ַא רעדיוו

 -רַאפ ַא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ;טביולרעד
 גנוריפ רעד רעטנוא בושי ןופ גנורעסערג
 רעמייהטרעוו ןושמש יבר ןדיי-ףיוה 2 ןופ

 טניז :רעמײהנּפָא לאומש ןוא (ללוכה בר)

 -עסערגרַאפ רדסכ טרעדנוהרָאי ןט18 םעד

 -נוהרָאי ןט19 ןיא .בושי ןשידיי ןופ גנור
 ןענָאלַאס ,גנוגעווַאב -הלכשה יד טרעד

 ינַאפ) ןעיורפ עשידיי ענעעזעגנָא ןופ
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 -יל ,עסערּפ יד ;(ערעדנַא ןוא ןײטשנרָא
 ןשידיי םעד רעטנוא רעטַאעט ,רוטארעט

 לַאטנענָאז ,ריּפאס ,טקידענעב) סולפנייא
 ןופ עטנרעלעג ענעעזעגנָא ;(ערעדנַא ןוא

 ,םולש שיא ,סייוו ,קענילעי) לארשי תמכח
 "יבאר ,(ערעדנַא ןוא ץרַאװש ,ןַאמעדיג
 יד ;רחשה סניקסנעלָאמס .,רָאנימעס-רענ

 ירד ךרוד םזינויצ ןופ גנואייטשטנַא

 עשידיי עדנטיידַאב ;'טלעוו יד, ,לצרעה
 -עגנָא רעד ייז ןשיווצ ,עטנרעלעג-טלעוו

 -רעלטיה רעד רַאפ ;דיורפ רעטסנעעז
 טָאה 1938 ןיא ךיירטסע ןופ עיצאּפוקָא
 ןדיי טנזיוט 200 ייב טניואוועג ןיוו ןיא
 ןופ גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא ןַא ףיוא

 ןופ ליפ ;טנזיוט 800 ןוא ןאילימ 1 ךרעל
 ןיא עיצילאג ןופ ןעמוקעג ןענעז ןדיי יד
 ךיוא ייז ןשיווצ ,1918--1914 המחלמ רעד
 "ידַאס .רעװָאקטרָאשט) םייבר עשידיסח

 רעד ךָאנ ;(ערעדנַא ןוא רענאיָאב ,רערוג
 -לָאפרַאפ עכעלקערש עיצַאּפוקַא-רעלטיה

 ןעיירעביור ,ןעגנוקינייּפ ,ןדיי ףיוא ןעגנוג
 ןיק עיצארגימע עסיורג ,תוחיצר ןוא
 יד ןיא ;רעדנעל ערעדנַא ןוא לארשי-ץרא
 רעניוו ןענעז 1942 --- 1989 ןרָאי המחלמ

 סָאטעג יד ןיא ןרָאװעג טקישראפ ןדיי

 ןרעגאל"דרָאמ ןיא ךָאנרעד ןוא ;ןליוּפ ןיא
 ןעמוקעגמוא עלַא טעמכ ןענעז ייז ןוא

 ןיא 1886) סירָאמ ,יקסוועשטניוו
 רעשידיי ,(עקירעמַא ןיא 1980 --- עטיל

 -יפ ןוא רעלעטשטפירש רעשיטסילאיצָאס

 -אווענ ןויצ-ןב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז) רער
 ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבירשעג ;(שטיווָאכ
 סנַאמרעביל ,""דיגמה,, ןיא) שיאערבעה

 טריגאדער .,,תמאה, ןשיטסילאיצָאס

 ןיא טעברַאעגטימ ,"םימכח תפסא,

 -עג ואוו ,ןָאדנָאל ןיא 1878 ןופ ;('ילוקה,

 -רעטעברַא עשידיי עטשרע יד טעדנירג
 ,שידיי ןביירש ןביוהעגנָא ,עיצַאזינַאגרָא
 -יטסילאיצָאס-שידי עטשרע טעדנירגעג
 ןופ ;'לדיי רעשיליוּפ רעד,, גנוטייצ עש
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 ,סעמארד ןבירשעג ;עקירעמַא ןיא 4
 -עגושמ רעד, םינָאדוװעסּפ) ,ןענָאטעילעּפ

 רעדנירג יד ןופ רענייא ,(''ףָאזָאליפ רענ

 -עג ,"טפנוקוצ,, ןוא ,"סטרעוװרָאפ,, ןופ

 -רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ;רעדיל ןבירש
 "תונורכ/, שיאערבעה ףיוא טכעלטנפע
 -גענרעד ךיז ?'ןרותה,, ,'םלועה,, ןיא

 ןיא טעבראעגטימ ,םזינומָאק םוצ טרעט

 ,""טייהיירפ ,, גנוטייצ-גָאט רעשיטסינומָאק

 -עג ןימרעט עשידיי ,טפַאשנסיװ
 ןט19 ביוהנָא ןיא דנאלשטייד ןיא ןפַאש

 -גושרָאפ יד ןענעכײצַאב וצ טרעדנוהרָאי
 יװ ,םוטנדיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ןעג

 -ארעטיל ,עיפָאזָאליפ ,עטכישעג ,עיגילער
 שיאערבעה ףיוא .רעטייוו ױזַא ןוא רוט

 ןיא ."לארשי תמכח. ןָא סע ןעמ טפור
 "טפַאשנסיו רעשידיי; ןופ ןעמַאר יד

 עכלעוו ,ןעגנושרָאפ יד רָאנ ןײרַא ןעייג
 ענרעדָאמ ןופ טנורג ןפיוא טריפעג ןרעוו
 -ָאטסיה ןופ ,ןדָאטעמ עכעלטפַאשנסיוװ

 רעד סלַא .גנולדנַאהַאב רעשיטירק-שיר

 -גסיוו רעשידיי, ןופ רעשרָאפ רעטשרע
 ןופ גנוניימ רעד טיול ןעמ ףרַאד !טפַאש

 הירזע יבר ןטכַארטַאב ,עטנרעלעג לייט
 ןופ רבחמ .,(''הירזע, עז) םימודאה ןמ
 ןיא טרעדנוהרָאי ןט16) !י"םיניע רואמ,

 רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,(עילַאטיא
 -ידיי ןופ סעטאד יד טלדנַאהַאב שיטירק

 םעד ןשרָאפ טוואורּפעג .עטכישעג רעש
 סלַא ;עירדנאסקעלַא ןופ םזינעלעה ןשידיי

 ןופ ןטכַארטַאב ןעמ ןָאק רעגלָאפכָאנ ןייז

 עז) יאלוזא דוד ףסוי םייח יבר טייז ןייא

 "םילודגה םש, ןופ רבחמ ("ואלוזא
 טָאה רעכלעוו ,(טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא)

 טריזילַאנַא ךעלטפַאשנסיו רעטשרע רעד
 -ַאד עשיפַארגָאילביב ןוא עשיפארגָאיב

 ,ןהילא יבר טייז רעט2 רעד ןופ ןוא ,סעט

 (טרעדנוהרָאי ןט18) ןואג רענליוו םעד

 יד ןופ ןעגנולדנַאהַאב עשיטירק ענייז טימ

 עטלַא ערעדנַא ןוא דומלת ןופ ןטסקעט
 יד זַא ןעמענָא ךיוא ןָאק ןעמ .םירפס
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 טָאה ?טפַאשנסיו עשידיי עשיטקַאפ
 שוריּפ סנָאסלדנעמ טימ ןביוהעגנָא ךיז

 םגה) ,יירואיב,, ןטמיראב םעד ,ךי'נת ףיוא
 ןעוועג ןענעז קיטירק-ךיינת וצ גוצאב ןיא

 ,אזאניּפש ןופ קרעװ יד רעירפ ןיוש
 ,ךָאנרעד דלַאב ;(ערעדנַא ןוא קורטסא
 יד טָאה ,ןָא טרעדנוהרָאי ןט19 בױהנָא ןופ
 ךיז ןביוהעגנָא טפַאשנסיוו עשידיי

 ןיא ךעלכעזטּפיױה ,ןעלקיװטנַא קרַאטש

 ןענעז עטסקיטכיו יד ואוו ,דנאלשטייד
 "יינשנייטש ,רעגייג ,ץנוצ ,טסאי ןעוועג

 :שיאערבעה ןיא .ץערג ,לעקנַארפ ,רעד

 ,(לידש) ,וטאצול ,טרָאּפָאּפאר ,לַאמכארק
 ,סייו ,(ר'שי) אשזדער לאומש קחצי

 עשידיי יד טָאה רעטעּפש ;ערעדנַא ןוא
 "נא ןיא ךיוא ץַאלּפ ןעניפעג טפַאשנסיוװ
 -טּפיוה רעד זיא סנטעצל ;ןכַארּפש ערעד

 רעשידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ רעטנעצ
 ןיא ןרָאװעג ןגארטעגרעביא טפַאשנסיװ
 ,רעטנעצ סלַא לארשי-ץרא) שיאערבעה

 -יטסניא ןוא טעטיסרעווינוא רעמילשורי

 שילגנע ןוא ("'תודהיה יעדמל, טוט

 "רעניבאר עריא ,רעטנעצ סלַא עקירעמַא)
 -ראפ יד ;(ןטפירשטייצ ןוא ןרַאנימעס
 רעד זיא טפַאשנסיו רעשידיי ןופ גנוש
 -רושז ןוא רעכיב רעטנזיוט ןופ טלַאהניא
 "עגנָא יד ןענעז ןלאנרושז יד ןופ ;ןלַאנ
 "עג רַאפ טפירשטאנָאמ;, ןעוועג עטסנעעז
 "םוטנדיי ןופ טפאשנסיוו ןוא עטכיש
 (שטייד ףיוא יולסערב ןיא ןענישרעד)
 -רָאי סלירב .!'רעכיברָאי רעטרופקנארפ
 "ושז דויטע יווער,, ,(שטייד ףיוא) רעכיב

 שיאושזד, ,(שיזיוצנַארּפ ןיא) ?ףיא
 -רת, ,שילגנע ןיא "ויווער ילרעטראווק
 ,ערעדנַא ליפ ןוא (שיאערבעה ןיא) 'יץיב
 ןופ טיבעג ַא ןענַאטשטנַא ןיא סנטצעל

 . ןופ גנושרָאפ רעכעלטפאשנסיוו שידיי

 -טלַא ,ךַארּפש רעשידיי ,קיטסישידיי
 ךיז טָאה סָאװ ,רָאלקלָאפ ,םירפס עשידיי
 שידיי) "ָאוויי, םעד םורַא טרירטנעצנָאק
 -ליוו ןיא (טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיוװ
 ,קראידוינ ןיא טציא ,ענ
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 לײטנַא רעשידיי ,ןטפַאשנסיוו
 -נַא רעד ןעוועג זיא סיורג יוװ :עגארפ יד
 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןדיי ןופ לייט

 -ָאנָארטסַא יו ,ןטפַאשנסיו ענײמעגלַא
 -ידעמ ,עימעכ ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,עימ

 ,עיפָאזָאליפ ,עיגאלאיזיפ ,עיגָאלָאיב ,ןיצ

 ייס ,ןטיבעג-סטפַאשנסיו ערעדנַא ןוא

 -לטימ ןיא ייס ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא
 ןיא -- .טייצ רעיינ רעד ןיא ייס ,רעטלָא

 טעברַאַאב טינ ךעלטנירג טציא זיב ךָאנ
 טכעלטנפערַאפ ןענעז סע שטָאכ ,ןרָאװעג
 ןעלקיטרא ןוא רעכיב ערערעמ ןרָאװעג

 יד ןופ דנַאטשוצ םעד ןגעוו ;םעד ןגעוו
 ןיא ןדיי ייב ןטפַאשנסיװ עטנָאמרעד עלַא

 רעכַאנ ןוא ך"נת ןופ טייצ רעטלַא רעד

 הנשמ ןוא ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא

 ,תועידי קיניײװ רָאג רימ ןבָאה דומלת ןוא

 ןגעוו קינייו רימ ןסייוו רקיע רעד ןוא
 "טנַא רעד ןיא ןדיי ןופ גנוקילײטַאב רעד

 -עדנַא ייב ןטפַאשנסיוו יד ןופ גנולקיוו

 עטלַא ןַארַאפ ןענעז סע .רעקלעפ ער
 ייס סעדנעגעל ןופ םיזמר ןוא סעדנעגעל

 יד ןיא ייס ןוא טויוואלפ סופעזָאי ייב

 -לֵא רָאג יד ,לשמל ,זַא ןלַאװק עשידומלת

 -ָאנָארטסא עסיורג ןעוועג ןענעז ןדיי עט

 ןבָאה רעקלעפ ערעדנַא יד זַא ןוא ןעמ
 "עג לייט .עימָאנָאױטסַא טנרעלעג ייז ןופ

 יד וטמטנופוווצ טוװאורּפטג ןבאה עטנרעל
 עכטלטפאשנסיוו ןופ תוטידי טנעדישרַאפ

 ןפראוועצ ןַאראפ ןענעז עכלטוו ,ןטיבעג
 ןכָאה ױזַא .דומלת ןיא רעטרע ליפ ןיא

 עשיטַאמעטַאמ סָאד , ןייז ןיא ןַאמרעקוצ
 ראהלעמַאק ,(שטייד ןיאו יידומלת םיא
 ןיא ילבתה יעדמו דומלתח,, ןייז ןיא
 שרדמ ,, ןייז ןיא ןאמלרעּפ ,(שיאערבעה
 "וצ טוװאורּפעג ערעדנַא ןוא 'ייהאופרה
 -נסיו ענעדישרַאפ עלַא יד ןעמענפיונ

 -אק ןוא ,רעטרע עשידומלת עכעלטפַאש
 "ומלת יד ןעמענפיונוצ טוואורפ רָאהלעמ
 -גסיוו ןופ ןטיבעג עלַא ןגעוו רעטרע עשיד
 ןדיי ןופ לײטנַא ןגעװו טשרע .טפַאש
 ןיא ןטפַאשנסיװ ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 7294 ?ײטנַא רעשידיי ,ןטפַאשנסיוװ

 ןוא ערעסערג רימ ןבָאה רעטלַאלטימ
 סָאד ויא סע .תועידי עכעלויפסיוא
 השמ רָאסעּפָארּפ ןופ טסנידרַאפ עסיורג
 ענייז ןיא טָאה עכלעוו ,רעדיינשנייטש
 ןעגנוצעזרעביא עשיאערבעה יד, קרעוו
 -לָאד סלַא ןדיי יד ןוא רעטלַאלטימ ןיא
 עשיבַארַא יד, ,(שטייד ןיא) י""רעשטעמ

 ןוא (שטייד ןיא) "ןדיי ןופ רוטארעטיל

 ןעגנולדנַאהּפָא ךיוא ןוא קרעוו ערעדנא

 ןדיי ןופ גנוטיײדַאב עסיורג יד ןזיוועגפיוא
 ןטפַאשנסיו ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ

 ךיוא ןוא עכַאּפע רעשיכַארַא רעד ןיג
 ןייק ןטפַאשנסיוװ יד ןצנאלפרעביא רַאפ

 טרעדנוהרָאא עטשרע יד .ןיא עּפָארײא
 .רעטעּפש ךיֹוא ןוא רעטלַאלטימ ןופ
 ךס ַא זַא ,ןזיװעגכָאנ טָאה רעדיינשנייטש
 -יבַארַא טימ רעלטפַאשנסיװ עדנטיײדַאב

 -ימ ןעירפ ןופ טייצ רעד ןופ ןעמענ עש
 ַא ןדיי ןעוועג תמאב ןענעז רעטלַאלט

 טָאה רושארב עלופטרעוו רעבָא רעניילק

 -מירַאב רעד ןבירשעג עגארפ רעד ןגעוו

 רעקינַאטָאב רעטנרעלעג רעשטייד רעט

 באקאי ,יוב-ןלעצ ןופ רעקעדטנַא-טימ ןוא
 ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןעדיילש סַאיטַאמ
 ןופ גנוטיײדַאב יד, רושָארב רעקיזָאד
 "גסיוו ןופ גנובעלפיואקירוצ רעד ןיא ןדיי
 "גייא טכַאמעג "רעטלַאלטימ ןיא ןטּפַאש

 ןדיי יד טינ ןעוו זַא גנורעלקרעד יד ךַאפ
 ןעועג טנייה זיב ךָאנ עּפָאריײא טלָאװ

 -ַאב ןיא שינרעטצניפ ןופ דנַאטשוצ ןיא
 יד ןיא ,ןטפַאשנסיו עלַא טעמכ וצ גוצ

 עכעלטע ןענישרעד ןענעז ןרָאי עטצעל
 ןוא ,עגַארפ רעד ןגעוו רעכיב עקיטכיוו
 םורָא ךיוא ןיוש ןעמענ רעכיב עכבלעז יד

 ןיא עטנרעלעג עשידיי ןופ לײטנַא םעד
 ןיא ןטפַאשנסיוו ןופ גנולקיוװטנַא רעד

 רעשילגנע רעד ןיא .טייצ רעיינ רעד

 יד םעד ןגעװ ןענישרעד ןענעז ךַארּפש
 -נָאק שיאושוד, סּבָאקיישזוד ןופ טעברַא
 "גשרעג ןוא "יןשיעזייליוויס וט ןשויבירט
 עכלעוו ,"סנעייס ןיא ושוד יהד, דליפ

 -ידיי ןופ ןעמענ טימ תומישר ךיוא ןבעג
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 ןופ לָאצ רעסיורג ַא ןיא עטנרעלעג עש
 ךיוא זיא סע .ןטיבעג עכעלטפַאשנסיוװ

 -גנע ןיא טעברא סקאבָאר ןענָאמרעד וצ
 -ָאמ ןיא סנעולפניא שיאושזד יהד,, שיל

 ליפ ךיוא טלַאהטנַא עכלעוו ,י!טוָאט ןרעד

 -נסיוו ןריגאדער ןיא סרעדנוזַאב ןעמענ
 יד ןטעברַאַאב ןוא ,ןלַאנרושז עכעלטפַאש

 יוװ) ןעגנופַאש ''עשידיי עשיפיצעפס,

 ,ןילַאנַאָאכיספ סדיורפ (טקנעד קאבָאר

 ןוא עירָאעט-סטעטױװיטַאלער סנייטשנייא
 -לבָאנ יד ןשיוצ ןדיי ןופ לָאצ ,ערעדנַא

 -רַא עקיזָאד יד ןופ .עטנױלַאב עימערּפ
 ןדיי ןופ לײטנַא רעד זא ,ןעז וצ זיא ןטעב
 ןיא ןטפַאשנסיװ ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא
 וצ לענָאיצרָאּפָארּפ זיא טייצ רעיינ רעד
 רעד ןוא ,סיורג רעייז רעקלעפ ערעדנַא

 רעד ןיא ,לשמל ,ןדיי יד ןופ טסנידרַאפ
 ןעמענ עכלעזַא) ןיצידעמ ןופ גנולקיװטנַא

 -נַא ןוא דיורפ ,יקסווָאקנימ ,ךילרע יו
 ןוא קיזיפ ןוא קיטַאמעטַאמ רעדָא (ערעד

 ןייטשנייא יו ןעמענ עכלעזַא עימעכ
 "יוועל ,רעבאה ,רעטעטשליװ יקסווָאקנימ

 "-נַא ליפ ןוא ץרעה ,רָאטנַאק ,אטיווישט
 ןטפַאשנסיװ ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא (ערעד

 .רַאבצַאשמוא ךעלקריוו זיא

 "ידי רעכעלטלעוװלַא ןופ ןעמָאנ ַאציוו
 ,עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעשיטסינויצ רעש
 "יא טלייצ ,1920 ןָאדנָאל ןיא טעדנירגעג
 -ישרַאפ ןיא רעדילגטימ טנזיוט 280 רעב
 ןריזינַאגרָא וצ ליצ ריא :רעדנעל ענעד
 ןיא טעברַא-יובפיוא רעד ראפ ןעיורפ יד

 יורפ רעשידיי רעד ןבעג ןוא לארשי-ץרא
 גנוטיירעברָאפ עקיטיונ יד לארשי-ץרא ןיא
 -נעצ ; טײקיטעט ריא ראפ (הרשכה)
 ןיא סא טלַאה ןָאדנָאל ןיא עלַארט
 -טריוו-זיוה רַאפ ןלוש-ןעיורפ לארשי-ץרא
 טפַאשטריװדנַאל ,(ביבא-לת) טפַאש
 -סנירָאטעברא .,ןעמייה-רעדניק ,(ללהנ)
 ,סעינָאלָאק ןוא טעטש ןיא ןטפַאשטריוו

 טשינ זיא שיאערבעה-טלַא ןיא ןציוו
 -ײצַאב וצ טרָאװ רעדנוזַאב ןייק ןאראפ

 26 אגריוו--אציוו

 טנייה ןעייטשרַאפ רימ סָאװ סָאד ןענעכ
 -קענַא ןא ,ץיוו, טרָאװ םעד רעטנוא
 סָאד ;לכיימש ַא סיורא טפור סָאװ ,טָאד

 "החידב, שיאערבעה םעיינ ןיא טרָאװ

 -ַארַא ןופ גנוטײברַאַאב ַא ךעלטגייא זיא
 שטייט רעד זיא סָאװ 'יחדב,, ןשיאעמ
 וצלעיו, ןופ םוגרת רעד) ''ךיז ןעיירפ ,
 ;''ךב ןוחדביו, זיא 'ה םילהת ןיא 'יךב
 -יפעג ָאי ןעמ ןָאק ארמג רעד ןיא רעבָא

 סלַא !יאתוחידב,, ןופ קורדסיוא םעד ןענ
 טגָאז 'ל תבש ןיא ;ץיווװ ןופ גנונעכיײצַאב
 טצעזעג ךיז טָאה הבר ןעוו זא ,ארמג יד

 ןגָא רע טגעלפ םידימלת טימ ןענרעל

 'ףנבר יחדבו אתוחידבד אתלימ,, רעירפ
 -ימלת יד ןוא ןכַאמ ךעליירפ ןופ ךַאז ַא)

 רעד ןיא ;(רעכעליירפ ןעוועג ןענעז םיד
 -לַאלטימ ןופ רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 רימ ;ץיו םעד ןטלעז רימ ןעניפעג רעט
 -ַארַאּפ יד ןוא עריטַאס יד רעמ ןעניפעג
 ןופ קרעװ יד ןוא ,'םירוּפ תכסמ,,) עיד

 רעד ןיא ;(ערעדנַא ןוא ימורה לאונמע
 -ַאב ץיו רעשידיי רעד זיא טייצ רעיינ

 ןיא ךיוא רָאנ ןדיי ייב רָאנ טשינ טנַאק
 -ַאפ ןענעז סע :טלעוו רעשידיי-טשינ רעד

 -סקלָאפ עשידיי ןופ ןעגנולמַאז ליפ ןַאר

 -ָארטסָא לשרעה ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןציוו

 ,דבח עקטָאמ ,רעגידיירג םירפא ,רעילָאּפ
 ;רעלציו עדעדנַא ןוא רעװָאקַאר יכדרמ

 טָאה ןציוו עשידיי ןופ גנולמַאז עסיורג ַא

 וואנאיורד שיאערבעה ןיא טכעלטנפעראפ
 טריציפיסַאלק ,"דרדחהו החידבה רפס,

 גנוטיילנייא ןַא טימ ,טלַאהניא םעד טיול

 ַא ;ץיו ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןגעוו
 טָאה ןציו עשידיי גנולמַאז ערענעלק
 שידיי ןיא יקצינוואר .י .ח טכעלטנפעראפ
 ,"ןציוו עשידיי

 -כיוו יירד ןופ ןעמָאנ-עילימאפ אנריוו
 -ַאּפש ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עקיט
 רָאי ןיא) שורג ןופ טייצ רעד ןיא עינ
 ןטסנידרַאפ עסיורג ןבָאה עכלעוו (9
 ,גנושרָאפ-עטכישעג רעשידי רעד רַאפ
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 ןעוועג זיא ייז ןופ רעטשרע רעד --

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעכלעוו ,הדוהי
 טייצ רעד ןיא ;1480 ךָאנ ךרעל עינַאּפש

 ןייק ןפָאָאלטנַא רע זיא 1492 שורג ןופ

 ,(לַאנוטרָאּפ ןופ טָאטשּפיױה) ןָאבַאסיל
 "עג טרָאד ךיוא ןעמ טָאה דלַאב רעבָא

 הדוהי יבר ןוא ,דמש וצ ןדיי ןעגנואווצ

 ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא אגריוו ןבא
 ףיוא ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,הסיפת

 ץוחַא טָאה רע ;1497 ךרעל םשה שודיק

  "עטַאמ ןוא עימָאנָארטסַא רעביא םירפס

 -לָאּפרַאפ יד ןגעוו ןבירשעג ךיוא ,קיטַאמ
 ןציטָאג עינַאּפש ןיא ןדיי ןופ ןעגנוג
 ןשירָאטסיה ןסיווג ַא ןבָאה עכלעוו

 ןיא ןבילבעג ןענעז ןציטָאנ יד :טרעװ
 סנייז וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ןוא ,די-בתכ

 -עג טָאה בורק רעקיזָאד רעד -- .בורק ַא
 ןריובעג זיא רע ;אגריו המלש יבר ןסייה

 תעב ;:1400 ךרעל עינַאּפש ןיא ןרָאװעג

 -בָאּפ ןייק ןפָאלטנַא רע זיא שורג םעד
 גנַאװצידמש םיב טרָאד ןוא ,לַאגוט

 -גטסירק סָאד םינפל ןעמונעגנָא (1496)
 "עג זיא סע ןעוו ,1806 רָאי ןיא ןוא ,םוט

 רע זיא ,םיסונַא יד ףיוא הטיחש יד ןעוו
 עילימַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןפָאלטנַא
 -עג ךיוא טָאה רע ןוא ,עילַאטיא ןייק
 -ַאב ךיז טָאה רע ;ייקרעט ןיא טניואוו
 םעד טָאה רע ;ןיצידעמ טימ טקיטפעש
 ןייז ןופ די-בתכ ןשירָאטסיה ןטנָאמרעד
 -נַא ליפ קידנבעגוצ ,טרעסערגראפ בורק
 ןופ עטכישעג רעד ןגעװו תועידי ערעד
 ןעמָאנ ַא סע טָאה ןוא ,עינַאּפש ןיא ןדיי
 ןופ קנעדנָא םוצ) ''הדוהי טבש. ןבעגעג
 טָאה רע :(אגריו הדוהי 'ר בורק ןייז
 ,םיחוכיו ענעדישרַאפ ןבעגעגוצ ךיוא
 ןוא ןדיי ןשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ
 עקיזָאד סָאד -- .עינַאּפש ןיא ןטסירק
 יבר טקורדעגּפָא טָאה 'י'הדוהי טבש,, רפס
 ןריובעג) אגריוו ףסוי יבר ,ןוז ַא סהמלש
 (18590 לָאּפָאנַאיײױדַא ןיא ,ייקרעט ןיא

 -אנאירדא ןיא בר ןעוועג זיא רעכלעוו
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 -אש,, רפס ַא ןעוועג רבחמ טָאה ןוא לָאּפ
 "מג רעד ןופ םיללכ יד ףיוא י'ףסוי תיר

 טבש,, רפס םוצ טָאה אגריוו ףסוי יבר .אר
 -גוקרעמַאב ענייז ךיוא ןבעגעגוצ ייהדוהי
 -אנאירדא ןיא טקורדעגּפָא סע ןוא ןעג
 רע טָאה ןעגנוקרעמַאב יד ןיא ;1820 לָאּפ

 עשינײטַאל ןופ ןעגנוצעזרעביא ןבעגעגוצ
 --- .לופטרעוו רעייז ןענעז עכלעוז ,ןלַאװק

 ױזַא זיא סָאװ ,הדוהי טבש , רפס סָאד

 טָאה ,םירבחמ 2 ןופ טעברױַא ןַא םורָא
 -רָאפ רעד רַאפ גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא
 -ַאּפש ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןופ גנוש

 ןשורג ןזיב ןטייצ עטסטלע יד ןופ עינ

 רַאפ ןלַאװק עטסקיטכיו יד ןענעז סָאד

 רעד .טייצ רענעי ןופ תועידי ערעזדנוא
 "עג טקורדעגרעביא זיא ''הדוהי טבש,
 -עגרעביא ךיוא ,לָאמ ליפ ךָאנרעד ןרָאװ
 ךיוא .ןכַארּפש ךס ַא ןיא ןרָאװעג טצעז

 סאגריוו יד ןגעו םיטרּפ -- -שידיי ןיא

 רעשיאערבעה ןיא עטכישעג ,ץערג ייב

 ,'| קלח ,גנוצעזרעביא

 -ג וצ רעווש זיא ך"נת ןיא םלעוו
 לָאז סָאװ ,טרָאװ עקיטכיר סָאד ןעניפ

 ץ'טלעוו. ףירגַאב רעזדנוא ןענעכיײצַאב
 ןדרע יד רָאנ טלעוו טשינ טניימ "ילבת,
 רעד רעמ ןעוועג ך"'נת ןיא זיא י?םלוע.
 ןמ,, יו י?טייצ עקיבייא,, רַאפ קורדסיוא
 רעדָא ,(ו'ק םילהת) י'םלועה דעו םלועה

 'א םיכלמ) םלועל דוד ךלמה ינדא יחי,

 רעד לָאז/ שטייט רעד זיא סָאװ ,(א
 רע ערעדנא ןוא ,'קיבייא ןבעל דוד ךלמ

 -סיוא טלָאװעג טָאה ךיינת רעד ןעוו :רעט

 ,!"לאטלעוו,, ,י"טלעוו,, ףירגַאב םעד ןקירד
 רעטרעוו ייווצ יד וצרעד טצונַאב רע טָאה
 יזא :(דרע ןוא למיה) 'יץראו םימש,
 תישארב,, שמוח ןיא קוספ רעטשרע רעד
 רעד י'ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב
 ןפַאשַאב טָאג טָאה ביױהנָא ןיא,, שטייט
 ןיא ארמג רעד ןיא טשרע ;"טלעוו יד
 ,טלעוו ראפ י"םלוע,, קורדסיוא רעד ןאראפ
 -שמ רעד ןיא ;'אמלע,, ןשיאעמַארַא ןיא
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 -רעטנוא רעד ןאראפ זיא ארמג ןוא הנ
 םלוע, ןוא "הזה םלוע, ןשיוװצ דיש

 ןוא הזה םלוע,, טרָאװכוז עז -- .''אבה
 ."אבה םלוע

 ,"םלועה תאירב. עז גנוֿפַאש-טלעוו

 4918 -- 1844 םוילוי ,ןזיוהלעוו
 טיבעג ןפיוא רעשרָאפ רעטסנטײדַאב

 רע ;דנַאלשטיײד ןיא קיטירק-ך"'נת ןופ
 רעד רעביא רעכיב ןבירשעג ךיוא טָאה

 -לֵא רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג |
 ,י"קיטירק-ךיינת,, טרָאװכוז עז---.טייצ רעט

 לָאמַא ;עילַאטיא ןיא טָאטש עיצענעוו
 טָאה :קילבוּפער ערעדנוזַאב ַא ןעוועג

 ןיא ןעניואװ ןדיי ;ןדיי 2,000 ייב טנייה
 1816 ןיא טייצ עטלַא טניז עיצענעוו

 ןיא :ָאטעג רעשידיי ןרָאװעג ןפַאשעג

 עטמירַאב ןענַאטשטנַא טרעדנוהרָאי ןט6

 םירפס עשיאערבעה ןופ ןעיירעקורד
 -אב ,(ערעדנַא ןוא וניצנוש ,גרעבמאב)

 יבר ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמיר
 הנידומ יד הירא הדוהי יבר ,רוחב והילא
 ,ערעדנַא ןוא

 ןיא 1659) ןושמש ,רעמייהטרעוו
 ןופ ללוכה בר ,(ןיוו ןיא 1728 --- סמרָאװ
 "סע םייב ןעזעגנָא ,ךיירטסע ןיא ןדיי יד

 ןט1 םעד דלָאּפָאעל רעזייק ןשיכיירט
 יד ןריסנַאניפ ןפלָאהעג טָאה רע ןעמעוו

 טעדנירגעג ,ןבדנ :ייקרעט ןגעק המחלמ
 ןופ אישנ ,סעיצוטיטסניא-הקדצ עשידיי
 -עגרעביא ;לארשיץרא ראפ ללוכ-הקולח
 סעמוס-טלעג עסיורג האווצ ןייז ןיא טזָאל

 -ץרא רַאפ ןוא ךיירטסע ןיא ןדיי רַאפ
 הרות ףיוא םישודיח ןבירשעג :לארשי
 ,ארמג ןוא

 ןעמָאנ םעד טימ רעכיברעטרעוו
 ךעלנייוועג ןעמ טייטשרַאפ ךוברעטרעוו
 ַא ןופ רעטרעוו יד ןופ גנונעדרָאניײא יד
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 "רעד יד ןוא תיב-ףלא םעד טיול ךַארּפש
 יד ךיוא רעדָא ,טרָאװ םעדעי ןופ גנורעלק

 ןַא ןיא טרָאװ סעדעי ןופ גנוצעזרעביא
 -רעטרעוו שטשרע סָאד ;ךַארּפש רערעדנַא
 ןבָאה לָאז ןקורדסיוא עשידומלת ןופ ךוב

 ןט9 ןיא) ןואג חמצ בר ןעוװעג רבחמ
 ַא סע טָאה רע ןוא (לבב ןיא טרעדנוהרָאי

 ךוברעטרעוז ןייז ;'ךורע,, ןבעגעג ןעמָאנ
 עטלַא לייט רָאנ ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא

 ךָאנ ;(''חמצ., עז) םיא ןעגנערב םירבחמ

 ןעוועג רבחמ ןואג הידעס בר טָאה םיא
 ןופ) י""ןורגא, ךוברעטרעוו שיאערבעה ַא

 בר טָאה רעכַאנ ;(ןעלמַאז ,ירגא ,, טרָאװ

 ייוצ ןעוװעג רבחמ שיארוק ןב הדוהי

 רפס,, ןוא יישחיה רפס,, רעכינרעטרעוו
 ןבא ךרוד טגנערבעג טרעוו "םאו בא
 ;( םינזאמ,,/ םוצ החיתּפ רעד ןיא ארזע

 "אב ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 םעד רעטנוא רעכיברעטרעוו ךס ַא ןזייוו

 סָאד ;'תורבחמ,, ,"תונורגא, ןעמָאנ

 ןוא דומלת ןופ ךוברעטרעוו עטסקיטכיוו
 ןתנ יבר ןופ י"ךורעע רעד זיא םישרדמ
 שיאערבעה ןופ ;(''ןתנ; עז) םיור ןופ

 -רשה רפס,, רעד רעטסקיטכיוו רעד זיא
 ;("יחמק,, עז) יחמק דוד יבר ןופ !'םיש

 "ייא ףיוא שיאערבעה ןופ רעכיברעטרעוו

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןכַארּפש עשיאעּפָאר
 ;טרעדנוהרָאי ןט14 עדנע ןיא ןזיײװַאב
 ,לָאּפַאענ טקורדעג) '"יקדרד ירקמ,, רעד
 שיאערבעה ןופ ךוברעטרעוו ַא זיא (8

 ,שיבַארַא ,שינעילַאטיא ףיוא טצעזרעביא
 סָאד ;שיװַאלסנָאװארּפ ןוא ,שיזיֹוצנַארפ
 ךוברעטרעוו עשידיי עשיאערבעה עטשרע
 'ר ןופ "הנשמה תבכרמ,, רעד ןייז לָאז

 יד ןופ ;(1824 עקָארק טקורדעג) לישנא
 -ַאב יד ןענעז רעכיברעטרעוו עטסעיינ

 רעשטייד-שיאערבעה סוינעזעג עטסטנַאק
 יד ןופ ;(1829-42 טקורדעג) ךוברעטרעוו

 -ראפ וצ ןענעז רעכיברעטרעוו עשידומלת
 -1878) ייםלשה ךורע,, סטוהאק ןענעכייצ
 ךורע רעד ךעלטנגייא זיא רעכלעוו 2



 הבר ארקיו--יודיו 01

 ,טרעסערגרַאפ קרַאטש רָאנ ןתנ יבר ןופ

 סווארטסאי ןוא ,(שטייד ףיוא) סיוועל

 -עה-שיאערבעה יד ןופ ;(שילגנע ףיוא)
 ןטַאטיצ טימ רעכיברעטרעו עשיאערב

 -ַארעטיל רעשיאערבעה רעצנַאג רעד ןופ
 סהדוהי ןב עטסקיטכיװ סָאד זיא רוט
 -יברעטרעוו עשידיי עכעלטנירג ;?ןולמ,

 עטסעב סָאד :ןאראפ טשינכָאנ ןענעז רעכ

 -גנע-שידיי סיוואקראה רעדנַאסקעלַא זיא
 סעידעּפָאלקיצנע ןגעוו ;שיאערבעה-שיל

 ,?שידעּפָאלקיצנע , טרָאװכוז עז

 ענעגנַאגַאב יד ןלייצרעד סָאד יורי
 "סיוא רעד ןַארַאפ זיא שידיי ןיא ;דניז

 הלפת יד ןגָאז ףיוא י"יודיו ןגָאז, קורד

 לע, יד ךיוא ןוא ייונדגב ,ונמשא ,

 יד ייב רופיכ םוי טגָאז ןעמ סָאװ "סאטח

 רעוו זא ןאראפ זיא 'ה ארקיו ןיא ;תולפת

 רע לָאז ,"הדותהו דניז ַא טייגַאב סע
 ךיא ןעניפעג רימ יז הדוותמ ךיז
 "םוי םוא לודג ןהכ םייב (ז"ט ארקיו)

 תיב תונווע לכ תא וילע הדותהו, לוּפכ
 דניז יד ןעוועג הדוותמ טָאה רע) יילארשי
 -לעוו ,('ז עשוהי) ןכע ייב ;(ןדיי יד ןופ
 -רַאפ א םייהעג ןיא ןעגנַאגַאב זיא רעכ
 םיא טָאה עשוהי זַא טגָאזעג טרעוו ,ךערב
 ,הדותמ ךיז יו 'יהדות ןת, ןלױפַאב
 רעד ןיא (אטח םעד ךעלטנפע לייצרעד
 זא ,טנָאעג טרעװ ז"פ אמוי ארמג
 יד ןגָאזסױרא ,י"רמא ,, ןעמ טניימ יודיו

 טנָאז תלהק שרדמ רעד ;דניז ענעגנַאגַאב

 ייטש ןייז ןהדוותמ םייב ףרַאד ןעמ זא
 יד ףיוא טסיופ רעד טימ ךיז ןּפַאלק ןוא

 תווצמה רפס ןיא םבמר רעד ;טסורב
 ;הרות רעד ןופ הווצמ ַא רַאפ יודיו טלַאה

 טרעװ כ"רת םייח חרוא ךורע ןחלש ןיא

 -תמ ךיז ןעמ זומ רוּפיכ םוי זא ,טגָאזעג
 הבושת יחתּפ רעד ;לָאמ 10 ןייז הדוו

 ןיא ןתח רעד זא טגנערב איס רזעה ןבא
 החנמ וצ ףרַאד גָאט הּפוח
 ,(''"אטח לע, ןוא ,,ונמשא , טסייה סָאד)

 . יודיו ןגָאז
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 םיארי רפס ןיא ץעמ ןופ רזעילא יבר

 גהונ ךיז ןענעז ןדיי עמורפ זַא ,טגנערב

 "ראפ גָאט ןדעי לייט ןייז וצ הדוותמ

 ןדעי לייט ,תבש ברע ןדעי לייט ,טכַאנ

 -ָאד ןוא קיטנָאמ לייט ,שדוח שאר ברע
 טגָאז (ב"ל תבש) ארמג יד ;קיטשרענ
 ףרַאד ןברַאטש םייב טלַאה רענייא זַא

 ןטנַאמרעד םעד ץוחַא --- ,יודיו ןגָאז רע

 "אפ ןענעז ,אטח לע ןוא ונמשא ןופ יודיו
 יו ,םיודיו ערעסערג ערעדנַא ךיוא ןאר

 סָאװ ,םיסינ ונבר ןופ לודגה יודיו רעד

 -שאר ברע וצ תוחילס ןיא ךיז טניפעג

 ןופ לודגה יודיו(ןטק רופיכ םוי) שדוח

 "'הכז,, הליפת יד ,ץיוורָאה םהרבא יבר

 רַאפ םירוזחמ יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ,ירדנ לכ

 שמוח ןופ רפס ןטירד ןופ ןעמָאנ ארקיו
 יד ןיא ;ארקיו טרָאװ ןטימ ןָא ךיז טביוה

 ןופ סע טסייה ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא

 יד ןופ רפס סָאד) !"סוקיטיוועל,, ןייטאל

 תרות, ןפורעגנָא ךיוא טרעו ;('!םיול,;

 עכלעוו ,ךעלטיּפָאק 27 טָאה םינהכ

 שמוח רעד :תורדס 10 ןיא ךיז ןלייט

 ;תונברק ןופ םיניד יד םורא טמענ ארקיו

 -יד יד ;ןסע טשינ רָאט ןעמ עכלעוו ןכַאז

 החכש טקל ;תוירע ןוא םיעגנ ןופ םינ

 -םימי ןוא תכש ;לזג ןופ טָאברַאפ ;האפו

 חהטימש :םינהכ יד ןופ טייקנייר יד ;םיבוט

 זיא ארקיו רפס ןיא .שדקה ;לבוי ןֹוא

 ףיוא תוללק יד ,החכות יד ןאראפ ךיוא

 סטָאג ןטיהּפָא טשינ ןלעוװ ייז ביוא ,ןדיי

 ןבירשעג זיא ארקיו רפס ןגעוו , .הרות

 ליפ רעקיטירק-ך"נת יד ךרוד ןרָאװעג

 -ָאטרָא יד .,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב

 -פָאה ךרוד) עטנרעלעג עשידיי עשיסקָאד

 -ירק יד ּפָא ןפרַאװ (ערעדנַא ןוא ןאמ
 ."שמוח. עז , .ןעגנוניימ עשיט

 ,יישרדמ, עז הבר ארקיו
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 ןריובעג (יקלַאװ, זעל עׂשֹוהי ,קלו
 גרעבמעל ןיא ןברָאטשעג ,ןילבול ןיא

 רפס,, ןופ רבחמ ,קסוּפ רעטמירַאב 4
 ןחלש םוצ (ע"מס) '"םיניע תריאמ

 ףיוא) יילארשי תיב, :טּפשמ ןשוח ךורע
 -ַאב ךיוא ,(ךורע ןחלש רוט םיקלח 4 יד

 ;'השירּפו השירד , ןעמָאנ ןטימ טנַאק
 ,םירפס ערעדנַא ךיוא

 -עג טרעו סָאװ טויּפ ףקות הנתנו
 ןיא רוּפיכ םוי ןוא הנשה שאר ןיא טגָאז
 -ָאל,, זיא שטייט רעד :השודק ראפ ףסומ

 ,גָאט ןופ טייקילייה יד י?ןלייצרעד רימ
 טלעטשעגרָאפ טויּפ ןיא טרעװ סע ןוא

 טּפשמעג ןשטנעמ יד ןרעװ למיהןיא יו

 רבחמ ןגעוו .ןבעל םוצ רעדָא טיוט םוצ
 ,"ןונמא , טרָאװכוז עז הלפת רעד ןופ

 ןופ טעטימָאק תוצרא עברא דעו
 "יוא רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ ,(רעדנעל 4
 -יִל ןוא ןליוּפ ןיא גנוטלַאוװראפ-עימָאנָאט
 ַא ןוא 17 ,16 רעטרעדנוהרָאי יד ןיא עט

 ןיא תולהק עשידיי עלַא ,18 ןופ טפלעה
 טלָאמעד ןענעז עכלעוו ,עטיל ןוא ןליוּפ
 -עייז טַאהעג ןבָאה ,הנידמ ןייא ןעוועג

 ןעגנוטלאוראפ עקיטרָא ענעגיא ער
 טכער עטמיטשַאב טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 ןדיי יד ןופ ןרעייטש יד ןענָאמוצנייא

 -ראפ ,ןסעצָארּפ עסיוועג ןיא ןלייטרוא וצ
 "וטיטסניא-סגנואיצרעד יד טימ ןטלאוו
 ידכ ,ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ ,סעיצ

 םינינע עלַא יד ןיא גנונעדרָא ןריפוצנייא
 "ער רעד טימ ןעלדנַאהראפ וצ ךיוא ןוא

 רעדנעל 4 יד ןיא ןדיי יד ןבָאה ,גנוריג
 ןסייר ,ןליוּפ-ןיילק ,ןלױּפ-סיורג) ןליוּפ ןופ

 ַא ,דעו ַא ךיז ןופ טלייוורעד (עטיל ןוא
 -יפָא יד ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעטימָאק
 עשיליוּפ יד ןופ טפַאשרעטערטרַאפ עלעיצ
 טָאה דצו רעקיזָאד רעד ןוא ןדיי

 -יטש יד טמיטשַאב ,תונקת ןעמונעגנָא

 עקיטכיוו ןיא ןלייטרוא ןבעגעגסױרַא ,ןרע
 } ;גנוריגער רעד טימ טלדנַאהראפ ,םינינע

 804 תוצרא עברא דעו--קלו

 -עג םיא ןעמ טָאה ןטייצ עטשרע יד ןיא
 טָאה ןעמ לייוו ,!'תוצרא שמח דעו, ןפור
 -חרזמ ןוא ןילָאװ רעדנוזַאב טלייטעגנייא
 ייוצ סלַא טכַארטַאב ייז ןוא עיצילַאג

 ןעמ טָאה רעכַאנ :רעדנעל ערעדנוזַאב

 ןוא ,,תוצרא עברא דעו, ןפורעג םיא

 רָאי ןיא רעטעּפש טייצ ַא ןיא וליפַא
 -ּפַא ךיז ןבָאה ןסייר ןוא עטיל ןעוו ,8
 -ַאב ַא טכַאמעג ןוא רעדנוזַאב טליײטעג
 ,קסירב םורַא תונידמ יד ןופ דעו ןרעדנוז

 זיא ,קצולס ןוא ענליוו ,ענדָארג ,קסניּפ

 דעו, ןעמָאנ רעד ןבילבעג רדסכ רעבָא

 "עג לָאמ עטשרע סָאד -- ."תוצרא עברא
 דעו ןופ ןעמָאנ םעד טנָאמרעד רימ ןעניפ
 םעד ףיוא םינבר יד ןופ תומכסה יד ןיא
 ;1580---1581 ןילבול ןיא טקורדעג ס''ש

 ַא רימ ןעניפעג 1896 רָאי ןיא ,רעטעּפש
 "םלוע תוביתנ, רפס ןיא דעו ןופ קסּפ

 רעד .גארּפ ןופ (ל"'רהמ) אוויל יבר ןופ
 יד ןופ סערגנָאק טרָאס ַא ןעוועג זיא דעו
 -עג טָאה הנידמ עדעי ;ןליוּפ ןיא ןדיי

 ץוחַא ,ןטַאגעלעד 272 וצ דעו ןיא טלייוו
 עסיורג יד ןופ רעײטשרָאפ עלעיצעפס יד

 ,קסירב ,לשימעשּפ ,עקָארק ,ןזיוּפ) תולהק

 ךיוא יװ ,(ערעדנַא ןוא ןילבול ,קטניּפ
 -ליבעג ןבָאה עכלעוו ,םינבר ענעעזעגנָא
 וצ ןיד-תיב ןרעדנוזַאב ַא דעו םייב טעד
 ןגַארּפ עזעיגילער עקיטכיוו ןדײשטנַא
 רעד --- .המודכו תולהק ןשיװצ תורות:-ןיד
 ךיז ןעמוקפיונוצ טשרעוצ טגעלפ דעו

 ןיא לָאמ 2 ךָאנרעד .רָאי ןיא לָאמנייא
 ןיא םידירי עסיורג יד ףיוא סנטסיימ ,רָאי
 לָאמליײיט רעבָא ,ןילבול ןוא ווַאלסָארעי
 תונקת יד -- .רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא
 ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ ענעז דעו ןופ
 ןעמ ןכלעו ןופ ,"סקנּפ, ןלעיצעּפס
 ןופ םיסקנּפ יד ןיא ןביירשרעביא טגעלפ
 סקנּפ-טּפיוה רעד ,תולהק ערעדנוזַאב יד
 -רַאפ זיא תוצרא עברא דעו ןשילױוּפ ןופ
 ןשיווטיל ןופ סקנּפ רעד) ןעגנַאגעג ןריול
 "נוביירשרעביא רעבָא ,(ןבילבעג ָאי זיא
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 "נפ יד ןיא ןבילבעג ןענעז םיא ןופ ןעג
 ןוא עקָארק) תולהק ענלצנייא ןופ םיסק

 תונקת סָאד ןענעז סנטסיימ ;(ערעדנַא

 םילובלב ןגעק ןדיי יד ןציש ןפרַאד סָאװ

 -ָאקלַא ןופ לָאצּפָא םעד ןרידנערַא טשינ)
 -ולחמ ןיא ןעגנודײשטנַא ,(המודכו לָאה

 -נוצַאשּפָא ,םינבר ןוא תולהק ןשיווצ תק

 ףרַאד הלהק עדעי ליפיוו ,ןרעייטש ןופ ןעג

 םימרח ךיוא לָאמלײט :המודכו ןלָאצ

 םעד ןדָאש ןעגנערב סָאװ ןענָאזרעּפ ףיוא
 םרח רעד ערעדנַא ןשיװצ) לארשי ללכ

 רעד :(גנוגעווַאב-יבצ-יתבש רעד ףיוא
 -עג טפַאשעגּפָא זיא תוצרא עברא דעו

 רָאי ןיא םייס ןשיליוּפ םעדֶד רוד ןרָאװ

 ןענעז תוצרא אברא דעו ןעגעוו -- ,4
 -ּפָא ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג
 "עה ,עטכישעג סעצערג ןיא ;ןעגנולדנַאה
 דנַאב ,רפש ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערב

 טרָאד ןוא 'י ןויצ םעד ןיא ףוס םוצ 7
 םגו םישדח, ןעגנוקרעמַאב סיװאקרַאה

 רעייז ןאראפ ןענעז 8 דנַאב ןיא ?"םינשי
 "כיוו ;דעו ןגעוו ןעגנושרָאפ עלופטרעוו

 -ןוקרעמַאב סרעציבמעד ךיוא ןענעז קיט
 עקָארק סקנּפ ןיא ,"יפוי תלילכ,, ןיא ןעג

 ןיקיתו---ימואלה דע

| 
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 סווָאנבוד ,(ןייטשטעװ ,רעציבמעד ןופ)
 -רעב) ייהנידמה סקנּפ, רעטכעלטנפעראפ

 -נײרַא סווָאנבוד ןוא ,עטיל ןופ (1928 ןיל
 .ןעגנוקרעמַאב ןוא ריפ

 -ימָאק רעלַאנָאיצַאנ ימואלה דו
 טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןעמָאנ (טעט

 -ערּפער טָאה רעכלעוו ,לארשי-ץרא ןיא
 -גירג רעד זיב בושי ןשידיי םעד טריטנעז

 -שי תנידמ,, יד ח"שת רייא 'ה ןיא גנוד

 ךרוד טלייוורעד ןרָאװעג זיא רע .'ילאר
 ,(םירחבנה תפסא) טנעמַאלרַאּפ ןשידיי םעד
 י"לארשי-ץרא,, עז םיטרּפ --

 ןדיי עמורפ עּפורג ַא ןופ ןעמָאנ ןיקיתו
 ;ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 תוכרב) ירפ רעייז ןענעװַאד ןגעלפ ייז
 טרעו ד"י םירפוס אתכסמ ןיא (ט

 -יימ ןאראפ ;'ןיקיתו גהנמ,, טנַאמרעד

 ןופ עּפורג ַא ןעוועג זיא סָאד זא ןעגנונ

 טרָאװכוז עז) "םייסיא; עטקעס רעד
 "עז טייצ רעטצעל רעד ןיא -- .(''םייסיא,
 םילשורי ןיא ךיוא ןוא עטיל ןיא ןעוועג ןענ
 ןענעװַאד ןגעלפ עכלעוו ;!ןיקיתו, תורבח
 ,גנַאגפיוא-ןוז רעד טימ ירפרעדניא דלַאב

 יו



 -ערבעה ןיא בַאטשכוב רעט7 (ןיז) }
 ןרעפיצ ןיא :תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיא
 עז -- ביז ןופ גנוטײדַאב יד רע טָאה
 ביז;

 -ראפ ,(שיאערבעה ןיא ףלָאװ באז
 ןדיי ןשיווצ ןעמָאנ-ןענָאזרעּפ רעטיירּפש

 טמוק טפָא ץנַאג {'ףלָאװ,, בָאגוצ ןטימ

 -ארב טיול "יןימינב,, ןעמָאנ רעד וצ ךיוא
 ,"ףורטי באז ןימינב,, ט'ימ תיש

 רעד ןיא טָאה ץלַאז ,('חלמ, "לאז
 -יידַאב עסיועג ַא עיגילער רעשידיי
 לכו, טגנָאז 'ב ארקיו שמוח רעד ;גנוט

 -לָאז תונברק עלַא) 'חלמת חלמב ךנברק
 יד ןיא ךיוא ;(ץלַאז טימ ןצלַאזַאב וטס
 -עג טריפעגנייא זיא ןטייצ עקידרעטעּפש

 ןעמ לָאז ןסע טייג ןעמ ןעוו זא ,ןרָאװ

 יקרּפ ןיא ;ץלַאז ןיא טיורב ןקניטנייא
 -נעלק רעד סלַא טכַארטַאב טרעוו יו תובא
 חלמב תפ; שטנעמ ןופ ףרַאדַאב רעטס

 ארמג יד ;(ץלַאז טימ טיורב) ?ילכאת
 ןותיקו חלמב תּפ, טגָאז בייצ אמק אבב

 טיורב) 'ןיאלח המכ ןילטבמ םימ לש
 ןטכיגרַאפ רעסַאװ לגירק ַא ןוא ץלַאז טימ

 טרעוו 'מ תוכרב ןיא ;(ןטייקנַארק ךס ַא

 ןכָאנ) ''חלמ לוכא ךתליכא דחא,, טגָאזעג
 'מ תוכרב תופסות ;ץלַאז סע ,ןסע
 ;ץלַאז ןסע םייב ןבָאה זומ ןעמ זַא ,טגנערב

 םייח הרוא ךורע ןחלש) א"מר רעד
 רעד לייו זיא סָאד זא ,טגנערב (ז"'סק
 ןוא חבזמ רעד יו זיא שטנעמ ןופ שיט
 ןצלַאז סָאד -- ,ןברק ַא יו ןסע סָאד

 יד ןופ רענייא זיא ןכָאק ןראפ שיילפ
 -ידיי רעזעיגילער רעד ןיא תודוסי-טּפיוה
 סע ידכ זיא וצרעד םעט רעד ;ךיק רעש
 סָאװ טולב סָאד שיילפ ןופ סיורא לָאז
 םעד ןגעוו םיניד יד ;ןסע טשינ רָאט ןעמ
 ביייק ןילוח ארמג רעד ןיא ןאראפ ןענעז

 (תורוסא תולכאמ הרות הנשמ) ם"במר

 החילמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלש ןוא
 .(ייע--טי'ס)

 4996 -- 1864 לארשי ,ליװגנַאז
 ויטקַא ,רעלעטשטפירש רעשילגנע-שידיי
 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא טשרעוצ
 -עג רעכַאנ ,לצרעה .רד טימ ןעמַאזוצ גנוג
 -ינַאגרָא עשיטסילַאירָאטירעט יד ןפַאש
 -ערּפ ריא ןעוועג ןוא (א"טיי) עיצַאז
 ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ךָאנ ;טנעדיז

 -יטסינויצ יד טציטשעג רעדיוו 1917 ןיא
 טריקיטירק ףרַאש רעבָא ,גנוגעװַאב עש
 -סינויצ רעלעיציפָא רעד ןופ קיטילָאּפ יד

 קרעו ענייז ןופ ;טּפַאשרעריפ רעשיט
 ,?ָאטעג ןופ רעדניק יד,, טמיראב ןענעז
 "וא טרעדליש) 'ָאטעג ןופ רעמיורט יד;

 'ר ,יבצ יתבש .,אזָאניּפש ,ָאטסָאקַא לאיר
 "ייה ,ןאמיימ המלש ,בוט םש לעב לארשי

 "ורי ןופ עמיטש יד ,, ,(דליפסנָאקיב ,ענ

 ;ערעדנַא ןוא ייּפָאט ץלעמש,, ,!'םילש
 שילגנע ןיא טצעזרעביא ךיוא טָאה רע

 ןוא לוריבג ןבא המלש יבר ןופ םיריש
 ליפ טָאה רע ;רוזחמ ןופ םיטויּפ ערעדנַא
 ןשיוװצ ןטיירּפשרַאפ וצ ןפלָאהעגטימ
 טייקשידיי ןופ ןסיוו ןדיי עדנדער-שילגנע
 .ןבעל שידיי ןוא

 -ונח גָאט ןט8 ןופ ןעמָאנ הכונה תאז
 יד הרות רעד ןיא טנעייל ןעמ ןעוו ,הכ

 "יסח ןיא ?'חבזמה תכונח תאז,, השרּפ
 -יידַאב עסיוועג ַא הכונח תאז טָאה תוד

 "ייפ סלא גָאט םעד טכַארטַאב ןעמ ,גנוט
 ייב ןוא ,גָאט-הכונח ערעדנַא ןופ רעכעלרע
 ַא טנדרָאעגניײא טרעוװו םייבר עשידיסח
 .הדועס

 טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא ףפוי ,הראבז
 ,רָאטקָאד ןוא רעטכיד ,(עינַאּפש ןיא
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 גנולמַאז ַא ,םיעושעש רפס,, ןופ רבחמ
 ,סעריטַאס ,ןטָאדקענַא ,ןעגנולייצרעד ןופ
 ןפיוא ןטכָאלפעגנעמַאװצ ןענעז עכלעוו
 ,השעמה רופיס ןשיטסַאטנַאפ ַא ןופ טנורג
 טכַאמעג דש ַא טימ ןעמַאזוצ טָאה רע יו

 "םיעושעש רפס;, רעד ;עזייר ערעגנעל ַא

 "אד לארשי ךרוד סנטצעל ןבעגעגסיורַא)

 "גייא ןא ןוא ןעגנורעלקרעד טימ ןָאסדיװ
 רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ַא טָאה (גנוטייל

 ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גנושרָאפ רעד

 רענעי ןיא עינַאּפש ןיא ןבעל ןשידיי ןופ

 ,טייצ

 ןוא בקעי ןופ ןוז ןופ ןעמָאנ ןולובז
 ענייז ןופ ךיוא ןוא ('ל תישארב) האל

 רעכלעוו ,ןולובז טבש םעד ,עדנעמַאטשּפָא

 ןופצ ןיא לארשי-ץרא ןיא טניואוועג טָאה

 ןעוועג ;וכע ןוא הפיח זיב תרנכ םי ןופ

 ושפנ ףרח םע;) ןדלעה סלַא טמירַאב

 הבר תישארב טול ;('ה םיטפוש .,י"תומל

 ןעמונרַאפ ךיז ןולובז טבש טָאה ב"ע

 טבש םעד טציטשעג ןוא לדנַאה ןריפ טימ

 -- ףןענרעל ןוא ןציז ןענָאק וצ רכששי

 וכע ןוא הפיח ןשיוצ םי םייב לָאט רעד

 ,ןולובז קמע ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה

 ןדיי וצ  ןצנַאגניא טנייה טרעהעג

 ;"הפיח-ץרפמ ,, ןפורעגנָא ךיוא טרעוו

 תירק, ,'"םייח תירק., ךיז ןעניפעג טרָאד

 "יסח רפכ, ,"ןיקצומ תירק,, ,"קילַאיב
 יערעדנַא ןוא ?יאטע רפכ,, ,''םיד

 תוינשמ ןיא אתכסמ עטשרע םיחבז

 טלדנַאהַאב ,םיקרּפ 14 טָאה ,םישדק רדס

 ;שדקמה תיב ןיא תונברק ןופ םיניד יד

 ;ילבב ארמג ןוא אתפסות ךיוא טָאה

 ןופ עבַאגסיױא יד ;ָאטשינ זיא ימלשורי

 "ךירפ ךרוד םישדק רדס ףיוא ימלשורי

 -לַאפ סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דנַאל

 ,טַאקיפיס

 ,תורהט רדס תוינשמ ןיא אתכסמ םיבז

 ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 8 טָאה

 10 תוגוז--ןולובז

 ארמג :אתפסות סָאה ;םיבז ןופ האמוט

 .ָאטשינ זיא

 םיחסּפ ארמג רעד ןיא ;(רָאּפ תרוגוו
 טשינ לָאז ןעמ זַא ,טכארבעג טרעוו טייק

 סע לייוו ,רָאּפ רעד ןיא ןכַאז ןייק ןצונ

 ירת לכאי אֹל) םיקיזמ ןופ הנכס ַא זיא
 ןעמ -- ירת הנקי אלו ירת התשי אלו

 טשינ ןקנירט טשינ סע טשינ לָאז
 טרָאד ארמג רעד ןיא ;(ייווצ ןייק ןפיוק

 יצ ,טייקנדישרַאפ-גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא

 ךיוא רעדָא ,ייווצ רָאנ ןעמ טניימ רָאפ
 ,ייוצ ףיוא ךיז טלייט סָאװ ,לָאצ עדעי

 ארמג יד ;(רעטייוו ױזַא ןוא 8 ,6 ,4 יוו)
 טשינ ןעמ טָאה לארשי-ץרא ןיא זא ,טגָאז
 טסייה סָאד ,"תוגוז,, ףיוא ןעוועג דיפקמ

 ןופרעד ןטלַאהעג טשינ טָאה ןעמ
 דיפקד לכ, ארמג יד טרָאד טגָאז ךיוא

 ידפק אל דיפק אלד לכו ,ידהב ידפק
 ,ראפרעד ארומ טָאה סע רעוו,,) ?"ידהנ
 רעװ ןוא ,ןדאש ךעלקריוו םיא סע ןָאק

 סע טדַאש רַאפרעד ארומ טשינ טָאה סע

 -לעפ ערעדנַא לייט ייב ךיוא ;(טשינ םיא

 ראפ ארומ יד טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא רעק

 ,לָאצ-רָאּפ רעד

 רעריפ ענעעזעגנָא יד רַאפ ןעמָאנ !רונוו
 ןסיורג ַא ךרוד םוטנדיי ןזעיגילער ןופ

 ,שדקמה"-תיב ןט2 ןופ טייצ רעד ןופ לייט

 ןיא טנָאמרעד ןרעװ ןעמענ ערעייז ןוא
 קוּפ הגיגח ןוא 'א קרּפ תובא .תוינשמ
 ,(רָאּפ ''תוגוז, ןסייהעג ןבָאה יײז ;ב
 ייװצ ןעװעג קידנעטש ןענעז ייז לייוו

 ןוא רזעוי ןב יסוי :ןענעז סָאד ;רעריפ

 יאתנ ןוא היחרּפ ןב עשוהי ;ןנחוי ןב יסוי
 ןב ןועמש ןוא יאבט ןב הדוהי ;ילבראה
 ןוא ללה וילטבא ןוא היעמש :הטש
 טנָאמרעד טרעוװ תוגוז ןעמָאנ רעד ;יאמש
 ןמ לבקש.,) 'ב קרּפ האּפ הנשמ רעד ןיא
 ןוא ,ז'ט הגינח אתיירב ןוא ('תוגוזה
 טגָאזעג טרעוו אתיירב רעקיזָאד רעד ןיא
 -רעד טרעוו רעכלעוו ,תוגוז יד ןופ רעד זא



 רהוז | / 11

 ,אישנ רעד ןעוועג זיא ,רעט1 רעד טנָאמ

 בא רעד ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא
 "עג טרעוו יאמש ןוא ללה ןגעוו ;ןיד תיב
 זא ,הגיהחהנשמ רעד ןיא טרָאד טגָאז
 רבח ןייז סלַא טַאהעג ללה טָאה טשרעוצ
 זיא םחנמ רעד רָאנ ,םחנמ תוגוז יד ןופ

 ןיירַא זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,?!סיױרַא;
 ןענעז רעשרָאפ עטנרעלעג יד -- .יאמש
 יד יצ עגַארפ רעד ןיא קלוחמ קרַאטש

 רעריפ יד ןעוועג ךעלקריוו ןענעז תוגוז

 ןוא סויוװַאלפ טיול לייוו ,ןירדהנס יד ןופ

 אישנ רעד קידנעטש זיא ,ןלַאװק ערעדנַא

 -- .לודג ןהכ רעד ןעוועג ןירדהנס ןופ
 "וישרודו רוד רוד, סייוו ןיא םיטרּפ

 -ושארה תורוד, יולה ,ץערג ,(1 דנַאב)
 -ַאב יד ןופ רעטרעווכוז עז -- .!!םינ
 ןוא "'רזעוי ןב יסוי,) םימכח עדנפערט

 "ןיד תיב בא, ךיוא יו ,(רעטייוו יוזא
 ."ןירדהנס,, ,!!אישנ ;;

 רפס ןטסקילײה ןופ ןעמָאנ ,(רהוז) ר/דוז
 םיליכשמו, קוסּפ ןטױל .,הלבק ןופ
 םיא טפור (ןעמ ;'עיקרה רהזכ וריהזי

 -ַארַא ןיא ןבירשעג ;!שודקה רהז רעד,

 תורדס יד ףיוא טלעטשעגפיונוצ ;שיאעמ

 ,םירישה ריש) תולגמ לייט ןוא שמוח ןופ

 ןופ ךעלטנגיא טײטשַאב ;(הכיא ,תור

 ,רהוז רעקיטכיר רעד יו םירפס עכעלטע
 "וקת, ,'"אנמיהמ איער,, ,''םלענה שרדמ ,,

 "ארדא, ,"אתועינצד ארפס,, ,''רהוז ינ
 -עג ערעדנַא ןוא !!ןידוקפ,, ,(''ארדא., עז)
 אבס אנונמה ברד ארפס) םירפס עטכַארב

 ךיז טימ ןלעטש עלא ייז ;(ערעדנַא ןוא
 זיא רעכלעוו ,רהוז םעד ןעמַאזוצ רָאפ

 רעייז סלא םילבוקמ עלַא ייב ןעמונעגנָא
 -טּפיוה יד ןַארַאפ ןענעז רהוז ןיא ,קילייה
 ,םישודקה תומש יד ,הלבק רעד ןופ סערעל
 ,תוריפס יד ןוא ףוס ןיא ןגעוו ערעל יד
 ןב ןועמש יבר אנת ןופ תוישעמ ירוּפס
 ןבָאה עכלעוו ,םידימלת ענייז ןוא יאחוי
 ןענרעל ןיא ןוא הלבק ןיא ןעוועג קסוע

 זיא טייצ רעד ןיא ןוא ,הרותה תודוס יד

* 
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 ןוא למיה ןופ רעייפ ַא ןעמוקענּפָארַא
 ערעדנַא ןוא ,טלגנירעגמורַא ייז טָאה
 ןטלַא) 'יאבס,, ןופ םירוּפס עכעלרעדנואוו
 ןבָאה סָאװ ,(דניק) ''אקוני, ןוא (ןַאמ

 רעד טול -- .תודוס עקילייה טנרעלעג
 םעד טָאה םילבוקמ יד ןופ עיצידַארט
 ןועמש יבר אנת רעד ןעוועג רבחמ רהוז

 -ץרא ןיא טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא) יאחוי ןב
 תבש ןיא ארמג יד ןכלעוו ןגעוו ,(לארשי
 "וצ ןסעזעג זיא רע זא ,טלייצרעד גייל

 ןטלַאהַאב רזעלא יבר ןוז ןייז טימ ןעמַאז

 הרות טנרעלעג ןוא רָאי 13 לייה ַא ןיא

 ןעמוקעג ייז וצ זיא איבנה והילא ןוא

 רעבָא ;('יאחוי ןב ןועמש,, טרָאװכוז עז)

 -ןַאל ַא ןטלַאהַאב ןעוועג זיא רהוז רעד
 ןופ עדנע זיב ,רָאי 1000 רעביא ,טייצ עג

 םש ןב השמ יבר ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט8
 ןיא ('ןואיליד השמ,, עז) ןואיליד בוט
 ןענופעג טָאה (18028 ןברָאטשעג) עינַאּפש
 -טנפערַאפ םיא ןוא רהוז ןופ די-בתכ םעד

 -תנ םורַא יוזא זיא רהוז רעד ןוא ,טכעל
 עיצידארט יד טגָאז יוזא .ןרָאװעג הלג
 יד ןיא ןיוש רעבָא .םילבוקמ יד ןופ

 ,עגַארפ רעד םורַא זיא ןטייצ עקילָאמַא

 -טנַא ,רהוז ןופ רבחמ רעד זיא סע רעוו

 יבר :טייקנדישרַאפ-סגנוניימ ַא ןענַאטש

 -נוהרָאי ןט18 עדנע ןיא) אתוכז םהרבא
 טגנערב ''ןיסחוי, רפס ןייז ןיא (טרעד
 -לא סנואיליד השמ יבר ןופ גנוניימ יד
 -עג רבחמ ןיילַא טָאה ןַאמ ריא זא ,הנמ

 -רעטנוא ןבָאה רעכַאנ ;רהוז םעד ןעוו
 ענגעק-הלבק לייט גנונימ יד טציטש
 -יחב;/ ןייז ןיא ונידמליד והילא יבר יו
 אנידומ יד הירא הדוהי יבר ,''תדה תנ
 ןגעק ;ערעדנַא ןוא יםהונ ירא., ןייז ןיא
 ףרַאש ןטערטעגסױרַא ןענעז גנוניימ רעד
 זא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םילבוקמ יד
 אנת רעד ָאי זיא רהוז ןופ רבחמ רעד
 -סגנוניימ עבלעז יד .יאחוי ןב ןועמש יבר
 רעד ןיא ךיוא רָאפ טמוק טייקנדישרַאפ
 ןילַא ,ןידמע בקעי יבר ;טיײצ רערעיינ
 ןט18 ןופ טפלעה רעטשרע ןיא לבוקמ ַא
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 -פטמ,, ןייז ןיא) ןבָאה ליוו (טרעדנוהרָאי
 ןופ ָאי ויא רהוז רעד זא ,(''םירפס תח

 ןענעז רעטעּפש רָאנ יאחוי ןב ןועמש יבר
 רע ףלעטש עכעלטע ןרָאװעג ןבעגעגוצ
 -רָאפ עשיטירק עקרַאטש יד טכַאמעג טָאה
 לייט זא ןזיוװעגכָאנ ןוא רהוז ןופ גנוש
 ;ןטיצ ערעטעּפש ןופ רעכיז ןענעז רעטרע
 "ענ טכַארבעג רהוז ןיא ןרעוו סע ,לשמל

 טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,םיארומא ןופ ןעמ

 טרעװ סע ןיאחוי ןב ןועמש יבר ךָאנ
 זיא סָאװ ,םינואג לטיט רעד טנָאמרעד

 ךָאנ רָאי 800 טימ ןרָאװעג טריפעגנייא
 טכַארבעג טרעוו סע :לבב ןיא ןועמש יבר

 -שי ינב, יד ןופ טפַאשרעה רעד ןגעוו
 סָאװ ,לאושי-ץרא ןיא (רעבַארַא) יילאמ

 ןט/ןיא דעמכַאמ ךָאנ ןעמוקעגרָאּפ זיא

 סָאד טכארבעג טרעו סע ;טרעדנוהרָאי
 -יײצַאב סלַא (ענָאגַאניס) !יהגנשא,, טרָאװ
 טרָאװ סָאד םגה ןוא ,לוש ַא רַאפ גנונעכ
 םרָאפ יד רעבָא שיכירג ןיא זיא גָאגאניס

 טרעװ סע :;שיזעגוטרָאּפ זיא 'יאגאנסע,
 -.סיוא רעשיפָאזָאליֿפ רעד טכארבעג

 עלא ןופ הביס יד) י'תוליעה תליע ,, קורד
 ,טייקכעלטעג יד ןענעכײצַאב וצ (תוביס

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ קורדסיוא ןא
 ןיא ןפָאזָאליפ עשידיי יד ךרוד טשרע

 -ייטרַאפ רעקרַאטש ַא טימ .רעטלַאלטימ
 בר ַא ןטעוטעגסױרַא זיא רהוז ןופ גנוקיד
 ןב; ןייז ןיא ץינוק השמ יבר ,ליכשמ ַא

 ,ךיוא טלַאה רעכלעוו ,(1815 ןיוו) ?יאחוי

 .ןועמש יבר אנת רעד זיא רבחמ רעד זא

 טייצ רערעיינ רעד ןיא ןענעז םעד ןגעק
 רעשרָאפ עטנרעלעג לייט ןטערטעגסיורא

 ,ןטלַאה עכלעוו ,לאוי ,ץערג ,קענילעי יו
 ךרוד ןרָאװעג טסַאפראפ זיא רהוז רעד זא
 -עלטנירג ַא ;טסבלעז ןואיליד השמ יבר

 תומדקא םעד רעביא גנולדנַאהּפָא עכ

 (רהוז ןופ טײקטלַא רעד ןגעוו) ,,רהוזה
 יד ןיא ןילטייצ ללה טכעלטנפערַאפ טָאה
 ןופ תונעט קידנבעג ,'י'הפוקתה , ןטפירש
 "עג קידנעייז ןוא ,רעגנעהנָא ןוא רענגעק
 רהוז רעד זַא ,גנונימ רעד וצ טגיונ

 814 רהוז

 -דנַאהּפָא ,ןטייצ עטלַא ןופ ָאי טמַאטש
 -טנפעראפ ךיוא טָאה רהוז ןגעוו ןעגנול

 יעדמ,, ןטפירש יד ןיא םולש ןושרג טכעל

 .טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןופ ייתודהיה

 ןיא זא ,גנוניימ יד טשרעה ןײמעגלַא ןיא

 ןופ ןטנעמגַארפ ךס א ןאראפ ןענעז רהוז

 -עגעגוצ ןענעז רעטעּפש ןוא ,ןטייצ עטלַא

 רעכיז זיא'ס .ןכַאז ענעדישרַאפ ןרָאװעג ןב

 "עג ןענעז ןואיליד השמ יבר ראפ ןיוש זא

 טָאה ןעמ עכלעוו ,הלבק ןיא םיבתכ ןעוו

 ;'אחוי ןב ןועמש יבר וצ ןעוועג סחיימ

 "לעוו ,ייחב ונבר הרות ףיוא שרפמ רעד

 יבר טימ טייצ ןייא ןיא טבעלעג טָאה רעכ

 ןועמש יבר שרדמ,, םעד טנַאמרעד ,השמ

 ךיוא יוזא ןוא ,רפס-הלבק סלַא י'יאחוי ןב

 זיא רהוז רעד --- .םירבחמ ערעדנַא לייט

 רָאי םעד םורַא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ

 -שרע סָאד םיא ןעמ טָאה טקורדעג 0

 -ערק ןיא ,לָאמ 2 רָאי ןייא ןיא ,לָאמ עט

 טלָאמעד ןופ ,1889 ,אוטנאמ ןוא אנאמ

 לָאמ ליפ ןרָאװעג טקורדעג רע זיא ןָא

 םיא וצ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סע ןוא

 שדקמ, ,''המחה רוא,, יו םישוריּפ ליפ

 רערעווש רעד בילוצ :ערעדנַא ןוא י"ךלמ

 רע רעכלעוו ןיא , ךָארּפש רעשיאעמַארַא

 טוװארּפעג םיא ןעמ טָאה ,ןבירשעג זיא

 ןיא :שיאערבעה-שינבר ןיא ןייז ריבסמ

 יָאר הדוהי יבר טָאה טייצ רעטצעל רעד

 "ַאנ ןוא ןלוּפ ןיא טשרעוצ בר) גרעבנז

 ףיוא טצעזרעביא םיא (עדַאנַאק ןיא רעכ

 ןענעז רהוז ןופ םירוּפס יד .שיאערבעה

 טצעזרעביא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןיוש

 שטַאכ שריה יבר ךרוד שידיי ףיוא ןרָאװעג

 ליפ טקורדעג ,י'יבצ תלחנ; ןעמָאנ ןטימ

 ,שמוח-שטייט ןטימ ןעמַאזוצ ךיוא לָאמ

 שטייט רעד ןפורעג ךיוא סע טָאה ןעמ

 סלַא טכַארטַאב טרעוװ רהז רעד .''רהוז

 םירפס עשידיסח יד ןיא זא ,קילייה יוזא
 ןעוו וליפַא רהוז ןגָאז וצ ןטַארעג טרעוו
 ןיא .רעטרעוו יד טשינ טהעטשרַאפ ןעמ
 -וז/ ןעוועג ןענעז טרעדנוהרָאי ןט8
 טלעטשעגקעװַא ןבָאה עכלעוו ,!!ןטסירה
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 ןוא הנשמ רעד ןופ רעכעה רהוז םעד
 -עג טשינ זיא גנוניימ עקיזָאד יד ;ארמג

 ,םילבוקמ יד ךרוד וליפַא ןרָאװעג טציטש
 רימ ןבעג רהוז ןופ ערעל רעד ןגעוו ---
 יד ךיוא עז -- .""הלבק,, טרָאװכוז םייב
 ."יאחוי ןב ןועמש,, ,י"ארדא,, רעטרעווכוז

 ַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז רהוז ןגעוו
 ןוא ,רעכיב עכעלטפַאשנסיװ לָאצ עסיורג
 -לייט ןרָאָאװעג טצעזרעביא ךיוא זיא רע

 ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא ייר א ןיא זייוו

 ןענעז ןעגנולדנַאהּפָא עטסקיטכיו יד
 יד ןיא ןילטייצ ללה ןופ י"רהוזה תומדק ,

 -עג) !יהלבק., קנַארפ ;''הפוקתה,, ןטפירש
 ךיוא טצעזרעביא ,שיזיוצנַארפ ןיא ןביוש

 השמ,, קענילעי ;(שילגנע ,שיאערבעה ןיא
 עטנָאמרעד יד ;(שטייד ןיא) ?יןואיליד

 ,הנידומ יד הירא הדוהי יבר ןופ םירפס

 ןושרג ;ץינוק השמ 'ר ,ןידמע בקעי 'ר

 -אבאק,, עיפַארגָאילביב ןייז ןיא םולש
 -סיוא-רהוז ןופ המישרד ַא טיג 'יאקיטסיל
 -- .ןעגנולדנַאהּפָא ןוא םישוריּפ ,ןכַאג

 רהוז ןופ ןקנַאדעג ןוא סערעל יד ןגעוו

 ,"הלבק,, טרָאװכוז עז

 ,"שמש, ןוז יד טסייה ך"נת ןיא ןֹוז
 רמאה ,, 'ט בויא) ייסרח., ךיוא ,!'המח.
 םיטפוש) ''הסרח ,('חרזי אלו סרחל

 רוּפיס ןיא ;(''הסרחה אבי םרטב, דיי
 -ארב שמוח גנופַאשַאב-טלעוו רעד ןגעוו
 טָאה טָאג זַא ,טלייצרעד טרעװ יא תיש
 תשש ןופ גָאט ןט4 ןיא ןוז יד ןפַאשַאב
 טלייצרעד טרעוו ך"ינת ןיא :תישארב ימי

 ןיא ןעוועג ןענעז סע זַא ,לָאמ עכעלטע
 וצ טנידעג ןבָאה סָאװ ןדיי לארשי-ץרא
 לעבל םירטקמה,, ג"כ 'ב םיכלמ) ןוז רעד

 עשוהי ןיא ;(רעטרע ערעדנַא ןוא י?"שמשל
 טָאה עשוהי ןעוו זא ,טלייצרעד טרעוו יי

 ןופ םיכלמ יד ןגעק המחלמ יד טריפעג

 ןועבגב שמש,, ןפורעגסיוא רע טָאה ןענכ
 (ןועבג ייב ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןוז יד) ,,םד
 ױזַא זַא ,טרָאד טלייצרעד ךיינת רעד ןוא
 הקדצ שמש;,) 'ג יכאלמ ןיא ;ןעשעג זיא

 216 ןביז--ןוז

 -עגוצ ןוז רעד טרעװ ("היפנכב אפרמו
 ך"נת ןיא ;ןטפַאשנגייאסגנולייה ןבירש
 -רעטצניפ-ןוז יד טנַאמרעד ךיוא טרעוו

 -ארמג יד ןיא רעטעּפש טָאה סָאװ ,שינ
 'ח סומע ןיא ;המח יוקיל ןסייהעג ןלַאוװק
 םירהצב שמשה יתאבהו, טגָאזעג טרעוו
 לעװ ךיא) ''רוא םויב ץראל יתכשחהו
 גָאט ןטימ ןיא ןוז יד ןהעגרעטנוא ןזָאל

 ןקיטכיל ןיא דרע יד ןכַאמ רעטצניפ ןוא
 םיאיבנה ירפס ערעדנַא ןיא ךיוא ;(גָאט
 ןגעוו ןקורדסיוא עבלעז יד רימ ןעניפעג

 ט"כ הכוס ארמג יד ;שינרעטצניפ-ןוז
 סלַא שינרעטצניפ-ןוז יד ןטלַאהעג טָאה
 עשידיי-טשינ יד ראפ ףָארטש ןופ ןכייצ

 ייב ןוז, יד טעז ןעמ ןעוו -- .רעקלעפ

 ('התפוקתב המח) 'גנואיינַאב ריא

 ,לודג רוזחמ ןופ ביױהנָא ןיא טסייה סָאד
 הכרב יד ןכַאמ ןעמ ףרַאד ,רָאי 28 עדעי
 ;ט"נ תוכרב) 'יתישארב השעמ השוע,,

 "רעד טנדרָאָאעגניא ןעמ טָאה רעטעּפש
 םיטויּפ ןוא תולפת ענעדישראפ ךיוא וצ

 רוזחמ ןוא רָאי-ןוז םעד ןגעוו -- .וצרעד

 ,"רַאדנעלַאק,, טרָאװכוז עז לודג

 -ַאב לָאּפַאנַא ןופ (ַאשוז) איסוז
 רעדורב ,יבר-סקלָאפ רעשידיסח רעטמיר
 רבחמ) קסנעשזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר ןופ
 זיא רע ןעמעוו טימ ,(''ךלמילא םעונ,, ןופ
 דיגמ) רעב 'ר יבר םוצ ןרָאפעג ןעמַאזוצ
 "עז טייצ עסיוועג א ןוא (שטירזעמ ןופ

 טלעוו רעד רעביא ןעגנַאגעג עדייב יז ןענ
 יבר ןגעוו טלייצרעד ןעמ ;תולג ןטכירּפָא

 -פומ ןוא םירוּפס ענעדישרַאפ אשוז 'ר
 ןופ תוישעמ ירוּפס יד ןיא טקורדעג ,םית
 -עג הרות ירבד םיא ןופ ןַארַאפ ;םיקידצ
 יבר רעד ;?'םיבר םימ,, רפס ןיא טקורד

 ס''קת טבש 'ב ןברָאטשעג זיא אשוז 'ר

(1800). 

 "מג ןוא ך"נת ןיא טָאה 7 לָאצ יד ןביז
 ַא םירפס ערעטעּפש ןיא ךיוא ןוא אר

 תישארב שמוח ןיא .גנוטיידַאב עסיוועג
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 טָאה טָאג זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ב ןוא 'א
 טורעג ןוא געט 6 ןיא טלעוו יד ןפַאשַאב

 ןרָאװעג זיא ןופרעד ;;גָאט ןט7 םעד ןיא
 ןוא חסּפ ('כ תומש) תבש גָאט-ור רעד
 רעט8 רעד) בוט-םוי געט7 ןבָאה תוכוס
 -םוי רעדנוזַאב ַא זיא תוכוס ןופ גָאט

 חסּפ ןופ סנגרָאמוצ ןופ ;('תרצע, בוט
 ןופ שוריּפ םעד טיול ,'י'תבשה תרחממ;,)
 ןכָאװ 7 טלייצעג טרעוו (עיצידָארט רעד

 בוט-םוי רעד זיא סע ןוא (געט 7 לָאמ ?7)
 ןלָאצ עמייהעג יד ;(ג"כ ארקיו) תועובש

 7 םורַא עלא ןענעז גיי לאינד רפס ןיא
 -עּפש יד ןיא ,(חעבשו םיעבש ,םיתעבש)
 ףיוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא םירפס ערעט
 (תכל יבכוכ העבש) יףטענַאלּפ 7,, יד
 ;טנַאקַאב ןעוועג טלָאמעד ןענעז סָאװ

 "יבשה לכ, טגָאז ז"ער תומש טוקלי רעד

 ךעלטנביז עלַאש ?הלעמל םיביבח טייע
 ףיוא םישרפמ יד ;(למיה ןיא ביל ןענעז

 "נָא ןוא עירזת הרדס ארזע ןבא) הרות
 גָאט 7 ןייז אמט סָאד זא ,ןָא ןזייוו (עּרעד

 ,טימרעד תוכייש ַא ךיוא טָאה

 -ַאפ רַאפ גנונעכיײצַאב (גווז) גנוויז
 ;יורפ ןוא ןַאמ ןשיווצ גנודניברַאפ-עילימ
 -עג טרעוו חייס הבר תישארב שרדדמ ןיא
 טרָאּפ) !'םיגווז גווזמ ,, זיא טָאג זא טגָאז
 טרעוו 'ב הטוס אומג רעד ןיא ;(ךעלרָאּפ

 אלא השא םדאל ול םיגווזמ ןיא,, טגָאזעג
 יורפ יד טמוקַאב ןַאמ רעד) ייוישעמ יפל
 -ייז ןופ טרעוו םעד טיול גוויז ןייז סלָא

 טכַארבעג ךיוא טרעוו טרָאד ;(םישעמ ענ
 ןוא גוויז ןטשרע ןשיווצ דישרעטנוא רעד
 םוצ הנותח טָאה ןעמ ןעוו) גוויז ןטייווצ
 טרעוו 'ב הטוס ןיא טרָאד ;(לָאמ ןטייווצ

 גוויז רעד זַא ,גנוניימ ןייא טכארבעג ךיוא
 רעד רעדיא געט 40 טמיטשאב טרעוו
 םדוק םוי םיעברא) ןריובעג טרעוו שטנעמ
 ןבָאה הלבק רעד ןיא -- .,(דלוה תריצי

 ַא "תוגוודזח, ןוא 'יגווז, רעטרעוװ יד
 -ַאב עגיטסייג, ןופ גנוטיידַאב ערעכעה
 "נה גווז,, ןַארַאפ זיא סע ןוא ,'"גנוטפעה

 818 דניז--גוויז

 רעד ;('םידיסח תנשמ,, ןיאה ייתומש
 ךיוא ןַארַאפ ןיוש זיא ףירגַאב רעקיזָאד
 -כלאה ןוליפ,, סנייטש עז --- .ןָאליפ ייב

 ,"ינורדנס

 ןיא 1899) עשוהי לארשי ,רענניז
 ןופ רָאטיױא ;עקירעמַא ןיא 1942 --- ןליוּפ

 רבח,, ,'"יזנכשא רעדירב,, ,!!בלַאק עשָאי;

 .ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא ""ןמחנ

 -ייצַאב 'ידניז, טרעו ך"נת ןיא רניז
 ,"אטח. :רעטרעוו ענעדישרַאפ טימ טנכ
 טמוק ארמג רעד ןיא ;!עשּפ,, ,"ןווע,

 ןיא ןוא ,'הרבע ,, טרָאװ סָאד וצ ךָאנ
 ןושל ןיא ,"אבוח, ךיוא ןשיאעמַארַא

 ד"כ םירבד שמוח ןיא .?יבוח,, םיבר
 -עי) !תומי ואטחב שיא, טגָאזעג טרעוו
 ענעגייא ןייז רַאפ רָאנ ןברַאטש טעוװ רעד
 עלַא רימ ןעניפעג ד"ל תומש ןיא ;(דניז

 אשנ,, קוסּפ ןייא ןיא ןעגנונעכיײצַאב יירד

 ;(טניז יד טגָארטראפ) 'יהאטחו עשּפו ןוע
 ןשיווצ דישרעטנוא ןַא טכַאמעג טָאה ןעמ

 ןופ דניו ''םוקמל םדא ןיבש תורבע;
 ןיבש תורבע;/ ןוא (טָאג ןגעק שטנעמ

 ןגעק שטנעמ ןייא ןופ דניז) ''ורבחל םדא
 אמוי ןיא הנשמ יד ןוא ,(שטנעמ ןטייווצ
 םדא ןיבש תורבע יד זַא טגָאז 'ח קרּפ

 רָאנ ,רּפכמ טשינ רוּפיכ םוי זיא ורבחל

 ןטייוצ םעד ןטעברעביא רעירפ זומ ןעמ

 אמוי ארמג ןיא הנשמ רעד ןיא :שטנעמ
 "גוא רעד טכַאמעג טרעוו וייפ ןוא ח"ּפ
 -בייל) ייתולק תורבע, ןשיווצ דישרעט
 ""תורומח תורבע, ןוא (''דניזערעט
 עכלעזַא לשמל יװ -- ,(דניז עדעווש)
 תוקלמ רָאנ טמוק סע עכלעוו ראפ תורנע

 -לעזא ,(ןמיר םענרעדעל ַא טימ ןגָאלש)
 (טיוט טימ טפָארטש טָאג) תרכ ןופ עכ
 .טיױט) 'ףןיד תיב תתימ,, ןופ עכלעזַא
 רעקידניז רעד  (טכירעג ןכרוד ףָארטש
 עשופ ,אטוח ןטסײמַא ןפורעגנָא טרעוו

 ,עשר ,(לארשי עשוּפ ךיוא ארמג רעד ןיא)

 ףָארטש ןגעוו -- .!ןיירבע,, ,הרבע רבוע
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 -רעווכוז עז הבושת ןגעװ ןוא דניז ראפ

 -כוז ךיוא עז ;!הבושת., ןוא !ישנוע;, רעט !

 ,?!יודיו,,,, טרָאװ

 םיארומַא ןופ רוד ןט3 ןיא ארומא אריז
 -וצ ןעוועג ;(םיארומא,, טרָאװכוז עז)

 ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנרעד ,לבב ןיא טשרע
 "רעד ב"'יק תובותכ ארמג יד ;לארשי-ץרא
 ןעמוקעג זיא אריז יבר ןעוו זַא ,טלייצ

 םייב לארשי:ץרא ןופ ץענערג רעד וצ

 טָאה לפיש ןייק טַאהעג טשינ ןוא ךייט

 ךיז קידנטלַאהנָא טקורעגרעבירַא ךיז רע
 ןגיוצעג ןעוועג זיא סָאװ קירטש ַא ייב

 ַא ןַארַאפ ןענעז םיא ןופ .ךייט ןרעביא
 ילבב ןיא רעטרעוו-הדגא ןוא תוכלה ךס

 טרעװ ד"י ןירדחנס ןיא :;ימלשורי ןוא
 רע טָאה תווינע סיורג ןופ זא טלייצרעד
 ,הכימס ןבעג םיא לָאז ןעמ טלָאװעג טשינ
 עקידניז ךיוא ןעוװעג ברקמ טָאה רע
 גנַאל טָאה רע ;(ז"ל ןירדהנס) ןשטנעמ
 טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא טבעלעג
 רע טָאה םימי תכירא ןייז ןופ ךאזרוא יד
 יתשש אלו, טגָאזעג ןכאז ערעדנַא ןשיוצ
 טשינ ךימ בָאה ךיא ,ירבח לש ותלקתב
 "ןטייוצ ַא ןופ קילגמוא ןיא טיירפעג

 -עג טרעװ 'ו הלגמ ןיא ;(ח"כ הלגמ)
 זיא רע ןעוו םיא ףיוא דּפסה רעד טכארב
 ,ןברָאטשעג

 ןעמ ;םירוּפ רַאפ תבש ןופ ןעמָאנ רוכֹז
 עד לייוו ,!'רוכז תשרּפ תבש,, םיא טפור
 השרּפ יד ריטפמ וצ ןעמ טנעייל טלָאמ

 סָאד ;'קלמע ךל השע רשא תא רוכז;

 "מג ןוא הנשמ ןיא טנָאמרעד ןיוש טרעוו

 וצ זיא ןופרעד ןיז רעד ;ט"כ הליגמ אר

 יד טגלָאפרַאפ טָאה קלמע יוװ ןקנעדעג

 ןופ טמַאטשעג טָאה ןמה לייוו ןוא ,ןדיי

 טנעייל ,קלמע ןופ ךלמ םעד (יגגאה) גגא
 ,םירוּפ רַאפ תבש השרּפ יד ןעמ

 -תוחילס םעד ןופ ןעמָאנ תירב רוכז
 -עד טגָאז ןעמ :הנשה-שאר רַאפ ,גָאט
 םעד ךיוא תוחילס ערעדנַא ץוחא טלָאמ

 220 תוכז---אריז

 ,"קחצי תדקעו םהרבא תירב רוכז, טויּפ
 ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןבָאה לָאז רעכלעוו
 טויּפ רעד :הלוגה רואמ םשרג ונבר ךרוד
 -עמ רערעדנוזַאב ַא טימ ןעגנוזעג טרעוו
 ןַא רעייז ןייז וצ טנייש עכלעוו ,עידָאל

 :עטלַא

 רעד ןיא טָאה תוכז ףירגַאב רעד תתוכֹז
 ;ןגנוטיידַאב עסיורג ַא עיגילער רעשידיי

 ,"טסנידרַאפ, זיא ןופרעד שטייט רעד

 -ייא זַא ?!טכער-סגנונױלַאב,,, ,'"טכער,

 ַא ךרודאד רע טָאה הוצמ ַא טוט רענ

 -ַאב ַא טסייה סָאד ,למיה ןיא !!תוכז,
 ןפלעה םיא ןָאק סָאד ןוא טכער-סגנוניול
 "-מוא ןַא םיא ףיוא טמוק סע ןעוו לַאפ ןיא

 תוכז, רעד זַא ,רעבירעד טגָאז ןעמ ;קילג

 { ןענַאטשעגײב םיא זיא הוצמ רעד ןופ
 -צמ ַא טוט רענייא ןעוו רָאנ טשינ רעבָא
 -לע טַאהעג טָאה רע ןעוו ךיוא רָאנ ,הו
 ןָאק ,םיקידצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרעט

 -מוא ןַא ןיא ןייטשייב םיא תוכז רעייז

 ,ןלַאפ ליפ ןיא ןפלעה םיא רעדָא ,קילג

 רעד) י"תובא תוכז,, ןפורעגנָא טרעוו סָאד
 סָאד ןוא ,ןרעטלע יד ןופ טסנידרַאּפ
 ,רעטומ ןוא רעטָאפ רָאנ טשינ ןעמ טניימ

 .תורוד ערעטייוו ןופ ןרעטלע ךיוא רָאנ
 ןעניפעג ''תובא תוכז,, ןופ ףירגאב םעד

 ןעוו ןוא ,לָאמ ליפ ך"נת ןיא ןיוש רימ
 טעװ רע זַא (ו"כ ארקיו) טגָאז טָאג
 טעװ רע זַא ,וצ רע טיג ןדיי יד ןפָארטש

 יתירב תא יתרכזו, ןפלעה ךָאנרעד ייז

 יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בקעי

 "רבא ןקנעדעג לע ךיא ןוא) !!םהרבא
 קורדסיוא םעד ;(בקעי ןוא קחצי ,םה

 לָאמ עטשרע סָאד ןעמ טניפעג תובא תוכז

 םתובא תוכזש,, 'ב קרּפ תובא הנשמ ןיא
 "לע ערעייז ןופ תוכז רעד) !םתעייסמ

 ליפ ןיא רעכַאנ ןוא ,(ייז טפלעה ןרעט

 יד ןיא ;ארמג רעד ןיא רעטרע ערעדנַא

 תוכז רעד טנָאמרעד רדסכ טרעװ תולפת

 םחרבא, ,טימרעד טניימ ןעמ ןוא ,תובא



 םהרבא אתוכז--השמ ,תוכז 21

 יד ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,י'בקעיו קחצי
 -- .רוּפכ'םוי ןוא הנשה שאר ןופ תולפת

 ןעמ ןעוו זַא ,ןעמונעגנָא זיא תודיסח ןיא

 "עג ןיוש זיא סָאװ ,קידצ ַא טנַאמרעד

 "וכז, רעטרעוװ יד וצ ןעמ טיג ,ןברָאטש

 -ַאב זדנוא לָאז תוכז ןייז) ייונילע ןגי ות

 ישאר ןיא ךיוא סע טביירש ןעמ ;(ןציש

 זיא סָאד זַא גנוניימ יד ,"עיז, תובת

 זיא תוכז לייוו ,זיירג ַא שילַאקיטַאמַארג

 ותוכז,, ןביירש ףרַאד ןעמ ןוא הבקנ ןושל

 ;רעקיטכיר ןייק טשינ זיא ,ייונילע ןגת

 רימ רעבָא ;הבקנ ןושל סנטסיימ זיא תוכז

 תוכז, 'ה קרּפ תובא הנשמ ןיא ןעניפעג

 ,רכז ןושל ןיא ''וב יולת םיברה

 םַאדרעטסמַא ןיא 1628) הׂשמ ,תוכז

 סלַא טנאקאב ךיוא ;(ַאוטנאמ 1697 --

 טנרעלעג :רעטכיד ןוא לבוקמ ,בר ;ז'מר

 ץע, הבישי רעד ןיא םַאדרעטסמַא ןיא

 ךווב טימ ןעמאזוצ ךעלנײשרַאװ ,!םייח

 ןיא טשרעוצ הלבק טנרעלעג ;אזָאניּפש

 טצעזַאב ךיז :עילַאטיא ןיא ךָאנרעד ןלױּפ

 ,(1072 -- 1648) עיצענעוו ןיא טשרעוצ

 "לת טימ ,הבישי ַא טַאהעג טָאה רע ואוו

 "עג רעכַאנ ,הלבק טנרעליג ייז ןוא םידימ

 "עג זיא רע ואוו ,אוטנַאמ ןיא בר ןרָאװ

 תוכז השמ יבר ;חי'נת תוכוס 'ב ןברָאטש

 תורגַא; םירפס ךס ַא ןבירשעג טָאה

 ,הלבק ןיא (1780 אנרָאװיל) 'יז'מרה

 אדוש, ,תוינשמ ףיױא 'ייז'מרה לוק,

 "ז"מרה תובושתו

 "יז ןענעז טמיראב ;(1798 עיצענעוו)

 התפת2 :קרעװ עשירעטכיד ייווצ ענ

 ןופ גנומַאכָאנ ַא ,(1714 עיצענעוו) "ךורע

 ןיא טעברַאַאב רעבָא ,ייםוניהג.. סעטנַאד

 טוביח ןופ ןפָארטש יד ,טסייג ןשידיי

 "עּפש ןוא םישרדמ טיול םונהיג ןוא רבקה

 זיא קרעװ עטייווצ סָאד ;םירפס ערעט

 -ארד ַא ,(1874 אנָאטלַא) "םלוע דוסי,

 רע יװ ,וניבא םהרבא ןופ ןבעל ןופ עמ

 רעטָאפ ןייז ןופ רעטעגּפָא יד טכערבעצ

 יד ןיא ,שרדמ ןופ הדגא רעד טיול ,חרת

 תולאש,, ,י"יניידד
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 השמ יבר סיוא טקירד קרעוװ עקיזָאד

 -ער ןוא עשירעטכיד עטסנייפ יד תוכז
 יירפ זיא ךַארּפש יד .ןעגנומיטש עזעיגיל

 םיא ןָאק ןעמ ןוא ,הצילמ רעקירעביא ןופ
 ןיא רעטכיד ןטשרע םעד סלַא ןטכַארשַאב

 ,טייצ רעטרעדָאמ רעד ןופ שיאערבעה

 ןעמ ןָאק גנוטכיד ןייז ןופ סולפנייא םעד
 --- .אטאצול םייח השמ יבר ייב ןעניפעג

 ץערג ייב תוכז השמ יבר ןגעוו םיטרּפ
 רעביא-רפש רעשיאערבעה ןיא עטכישעג

 'ח קלח ,גנוצעז

 ַאּפש ןיא ןריובעג םהרבא ,אתוכז
 ךרעל ייקרעט ןיא ןברָאטשעג -- 1420 עינ
 ,רעטנרעלעג ,ןדמל רעטמירַאב ,(5
 ןופ רבחמ  םָאנָארטסא .,רעקירָאטסיה
 -בא יבר -- ."ןיסחוי, רפס ןשירָאטסיה
 -ארפ טשרעוצ ןעוועג זיא אתוכז םהר
 -נאמאלאס ןיא עימָאנָארטסַא ןופ רָאסעּפ

 "וקעגרָאפ זיא סע ןעוו ;עינַאּפש ןיא אק
 זיא 1492 ןיא ןדיי ףיוא שוריג רעד ןעמ

 רע ואוו ,לאגוטרָאּפ ןייק ןפָאלטנַא רע
 -ירָאטסיה ןוא םָאנָארטסַא ןרָאװעג זיא

 ;ןאבאסיל ןיא ףיוה ןכעלגינעק םייב רעק
 זיא 1407 ןיא לאגוטרָאּפ ןופ שורג םייב

 "וקעג ןוא ןפָאלטנַא טרָאד ןופ ךיוא רע

 "וט ןיא עקירפַא-ןופצ ןיא טשרעוצ ןעמ

 זיא רע ואוו ,ייקרעט ןיא ךָאנרעד ,סינ

 -יימ לייט טיול) 1818 ךרעל ןברָאטשעג

 זעל) אתוכז םהרבא יבר .(1510 ןעגנונ

 "ײדַאב עסיורג ַא טַאהעג טָאה (אטוקַאז

 -ייר-ףיש ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ גנוט
 "וצ טָאה רע לייוו ,טייצ רענעי ןיא סעז :

 עשימָאנָארטסַא עיונעג יד טלעטשעגפיונ !

 יד עכלעוו טיול ,ןרעטש יד ןופ ןלעבַאט

 ןטכיר ךיז ןענָאק ןלָאז ןענאטיּפַאק-ספיש

 -ַאט ענייז טימ ;סעזייר-םי ערעייז ףיוא

 -"טנַא עסיורג יד טצונַאב ךיז ןבָאה ןלעב

 -עקָא ןייז זיא) ַאמַאג עד אקסַאװ רעקעד

 -ָאק ןוא (עקירפַא-םורד םורַא עזייר-ןא
 ןפיוא עזייר-סגנוקעדטנַא ןייז וצ סובמול

 "רעד ךיוא טָאה רע ;עקירעמַא וצ ןאעקָא
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 -ןרטסניא-סגנוטסעמ עלעיצעּפס יד ןדנופ
 רע .ןענאטיּפַאק-ספיש יד רַאפ ןטנעמ
 רעביא קרעװ ייר א ןבירשעג טָאה
 סנטסיימ ןענעז עכלעוו עימָאנָארטסא
 טּפיוה ןייז -- .די בתכ ןיא ןבילבעג
 -ָאטסיה ,"ןיסחויה רפס,, רעד זיא רפס

 ןופ ןעגנונעכייצרַאפ עשיגָאלַאענעג ,עשיר
 סאתוכז םהרבא יבר זיב ןושארה םדא
 לופטרעוו ךס ַא זדנוא ןבעג עכלעוו ,טייצ

 -ידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ לאירעטַאמ
 סָאד זיא "'ןיסחוי, רעד :עטכישעג רעש

 -נָאק ןיא ןרָאװעג טקורדעג לָאמ עטשרע
 -עלטע רעכַאנ ןוא ,1266 לָאּפָאניטנַאטס

 -ווָאּפיליפ טָאה טרעוו ןסיורג ַא ,לָאמ עכ
 ,"םלשה ןיסחויה רפס,, עבאגסיוא סיקס
 ,1887 ןָאדנָאל

 טרָאװ ןטימ שמוח ןופ םיקוסּפ תוריכו
 טגָאעג ןרעװ סָאװ ,(קנעדעג) !'רוכז,
 ירפרעדניא ןדעי ןדיי עמורפ לייט ךרוד

 -יכז שש ,6 ןענעז יז ;ןענעװַאד ןכָאנ
 ןבעג סָאד ,תבש ,םירצמ תאיצי :תור
 -םורַא סָאד ,יניס גרַאב ןפיוא הרות יד
 שינעעשעג סָאד ,רבדמ רעד ןיא ןרעדנַאוװ
 ,קלמע ,םירמ טימ

 רעד ןיא ,(קנעדנָא ,"רעכייז, זעל) רכֹז
 ןָאטעג ןכַאז ליפ ןרעו עיגילער רעשידיי
 שמוח ןיא -- .קנעדנָא סלַא ,רכז סלַא
 לָאז ןעמ זַא ,לָאמ עכעלטע רימ ןעניפעג
 ,טקַאפ םעד ,''םירצמ תאיצי, ןעקנעדעג
 ,םירצמ תולג ןופ סיורא ןענעז ןדיי יד זַא

 רעד זיא חסּפ בוט-םוי רעצנַאג רעד ןוא
 ג"י תומש שמוח רעד ןוא ,וצרעד קנעדנָא
 רשא הוה םויה תא רוכז, זַא טגָאז
 ןעוו ,גָאט םעד קנעדעג) "םירצממ םתאצי
 -שמ רעד ןיא .(םירצמ ןופ סױרַא טנעז ריא
 ןעמ זַא ,טגָאזעג טרעוו 'א קרּפ תוכרב הנ
 ,םירצמ תאיצי ןענָאמרעד גָאט ןדעי זומ

 ןעמ יצ ,תועד יקולח ַא רָאנ זיא סע ןוא

 -רעד ןעמ :טכַאניב ךיוא ןָאט סע זומ
 ןענעװַאד ןיא ,עמש תאירק ןיא סע טנָאמ

 824 הכרבל ונורכז---תריכז

 ךיוא טרעװ ןגָאז-שודיק םייב ךיוא ןוא

 ,"םירצמ תאיציל רכז,, ןכָארטשרעטנוא

 -ענעלק ערעדנַא ןַארַאפ ןענעז םעד םורַא
 ןצונַאב סָאד לשמל יװ ,ןעגנוקעדנָא ער
 רכז, סלָא טכַאניב חסּפ רדס םוצ תסורח
 םוצ קנעדנָא ,(ז"טק םיחסּפ) !!טיטל
 -ַאב םירצמ ןיא ןבָאה ןדיי סָאװ ,םייל

 ןיא -- .טעברַא רערעוװש רעד ייב טצונ
 לייט טכארבעג ןרעו ארמג ןוא הנשמ
 ןופ קנעדנָא סלַא) ישדקמל רכז,, תונקת

 "עג זיא שדקמה תיב סָאד ןעוו טייצ רעד
 -עז סע ---(ט''ק םיחסּפ ,א'מ הכוס) ןעוו

 םיגהנמ-רעיורט עסיוועג ןַארַאפ ךיוא ןענ

 ןברוה םוצ קנעדנָא '?ןברוחל רכז;

 רעד ןיא .(םילשורי ןוא שדקמה תיב ןופ
 "עג טרעװו הטוס ףוס ארמג ןוא הנשמ
 טשינ ןבָאה תולכ ןוא םינתח זַא טגָאז
 המחלמ רעד ךָאנ ןעניורק ןגָארט טרָאטעג
 -נייא זיא רעטעּפש ;םילשורי ןברוח ןופ

 ַא טכעלַאק ןעמ ןעוו זַא ,ןרָאװעג טריפעג
 ןזָאלרעביא ריט רעד ייב ןעמ לָאז בוטש
 רכז סלַא טכעלַאקרַאפ-טשינ לייא ןַא
 ,ס''קת םייח חרוא ךורע ןחלש) ןברוחל
 תוחלה הרות הנשמ ם"במר ןיא ךיוא
 רעד זיא הּפ רעד רעטנוא ;(תינעת
 םוצ רכז סלַא זָאלג ַא ןכַארבעצ וצ גהנמ
 -עג טרעוו גהנמ רעקיזָאד רעד ;ןברוח

 סע םגה ,א"ל תוכרב ארמג ןיא טכארב
 רכז, רעד טנָאמרעד טשינ טרָאד טרעוו
 .'"ןברוחל

 ,"הנשה שאר, עז ןורפֹז

 זַא ,גהנמ ַא זיא סע הכרבל ונורכז
 זיא סָאװ ,קידצ ַא טנָאמרעד ןעמ ןעוו
 -כז, רעטרעוו יד וצ ןעמ טיג ,ןברָאטשעג

 םוצ ןייז לָאז קנעדכָאנ ןייז) ?הכרבל ונור
 יד ןעמ טצונַאב ןביירש ןיא .(ןשטנעב

 ,ל'צז ךיוא לָאמליײט) ל'יז תובת ישאר
 קורדסיוא םעד ;('הכרבל קידצ רכז;
 ארמג ןיא רימ ןעניפעג 'יהכרבל ונורכז;
 ,רעטרע ערעדנַא ןוא אייל ןישודיק
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 ןיא ןהכ :עדיױהי ןופ ןוז ,ןדהכ ,הירכז
 ;שאוי ךלמ ןופ טייצ רעד ןיא םילשורי
 רעטעגּפָא יד טנידעג ןבָאה ןדיי יד ןעוו
 לעפַאב ןפיוא ;טפארטשעג ייז הירכז טָאה
 םוצ טנייטשרַאפ םיא ןעמ טָאה שאוי ןופ
 שאוי זיא טלייצרעד ךיינת רעד יװ ;טיױט
 זיא רע ןוא ,ןרָאװעג ןפָארטשַאב רַאפרעד

 'ב םימיה ירבד) ןרָאװעג טרעדרָאמרעד

 טרעװ ז"נ ןיטג ארמג רעד ןיא ;(דייכ
 ןופ טולב סָאד זַא ,הדגא יד טכַארבעג

 ןופ ןברוח ןזיב רדסכ טדיזעג טָאה הירכז

 -ילימ רעד ,ןדארוובנ ןוא שדקמה תיב
 ףיוא ןטכָאשעג טָאה ,לבב ןופ רעריפ-רעט

 ןירדהנס יד טולב םעד

 -למ ןיא ךלמ ןופ ןעמָאנ ךלמ ,הירכז
 רַאפ טרעדנוהרָאי ןט8 ןיא) לארשי תוכ
 ןופ ןוז ,(גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד

 "רָאמרעד זיא רע ןטייוצ םעד םעברי
 םיכלמ) שבי ןב םלש ךרוד ןרָאװעג טעד

 ,(יט יב

 ןיא איבנ ןופ ןעמָאנ איֿבנה הירכז
 -קמה:-תיב ןט9 ןופ ביױהנָא ןופ טייצ רעד
 -קירוצ ןענעז ןדיי יד יו םעדכָאנ ,שד

 -רעטנוא םילשורי ןייק לבב ןופ ןעמוקעג
 ןב עשוהי ןוא לבבורז ןופ גנוריפ רעד רעד
 ןַארַאפ ןענעז תואובנ ענייז ;ןהכה קדצוהי
 ןופ ןטצעל-רָאפ םעד) הירכז רפס ןיא

 רפס ןופ 'א לטיּפַאק ןיא ;(רשעי-ירת
 ןעוועג זיא רע זַא טגָאזעג טרעוו הירכז
 ;'ודע ןופ ןוז םעד היכרב ןופ ןוז רעד.
 -נָא רע טרעוו 'ה ארזע רפס ןיא ןגעקַאד
 ודע ןופ ןוז) ייאודע ןב הירכז,, ןפורעג
 -טיּפַאק 14 ןופ טײטשַאב הירכז רפס רעד
 'ח זיב 'א ןופ ךעלטיּפַאק יד ןיא ;ךעל
 -ייש ַא ןבָאה סָאװ ,תואובנ ןַארַאפ ןענעז
 -קמה תיב ןטייווצ ןופ יובפיוא ןטימ תוכ
 -סיוא טוואורּפ ןוא לבברז טמיר רע ,שד

 ןהכה עשוהי ןוא לבברז ןשיווצ ןכיילג

 ןוא ('ו) "םהינש ןיב היהת םולש תצעו,
 ;םיכאלמ ןופ ןעגנואעז ןגעוו טלייצרעד

 826 תורימז--ןהכ ,הירכז

 ליחב אל, קוסּפ רעד ןַארַאפ זיא טרָאד

 "תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ חכב אלו

 חכ טימ טשינ ןוא רעטילימ טימ טשינ)

 יד ;(טָאג טגָאז ,טסייג ןיימ טימ רָאנ

 ץנַאג ןיוש ןענעז דיי זיב 'ט ךעלטיּפַאק
 שרדמ רעד עכלעוו ןיא ,תואובנ ערעדנַא
 ןעזעג ןבָאה םישרפמ ערעטעּפש יד ןוא

 אובי ךכלמ הנה) חישמ ףיוא תואובנ

 -רעדָאמ יד ;(רומח לע בכרו ינע -- ךל

 "יזָאד יד זַא ,ןעניימ רעקיטירק-ךי"נת ענ

 ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז ךעלטיּפַאק עק
 רעקיזָאד רעד ןוא איבנ ןרעדנַא ןַא ךרוד

 טבעלעג ןבָאה לָאז ינשה הירכז איבנ

 היעשי ןופ טייצ רעד ןיא וליפַא ,רעירפ

 היעשי ןופ והיכרבי ןב הירכז ןייז לָאז ןוא

 ךרוד זיא גנוניימ עקיזָאד יד ,'ז לטיּפַאק
 "עג טגערפעגּפָא עטנרעלעג ענעעזעגנָא

 .ןרָאוװ

 ."רואינש , ,י'המלש,, טרָאװכוז עז ןמלז

 טרעװ 'ל תישארב שמוח ןיא הַּפִלְו
 טסניד יד ןעוועג זיא הּפלז זַא טלייצרעד
 ןריובעג ריא ןופ טָאה בקעי ןֹוא ,האל ןופ

 ןופ סרעטָאפ יד ,רשא ןוא דג ןיז ייווצ

 .ןעמענ עקיזָאד יד טימ םיטבש יד

 טָאה ך"נת ןיא (תורמז) תורימז
 -ביױױל ,ןעגניז ןופ גנוטיידאב יד יירמז,

 שטייט רעד זיא רומזמ ;םיריש-קנַאד ןוא

 "'תורמז,, דיל קנַאד , רעדָא -יביול, ַא
 םילהת ןיא ;ןעיירעגניז-קנַאד ךיוא זיא

 'ול עירנ תורמזב,, טגָאזעג טרעוו הייצ

 םיא רימ ןלעװ ןעיירעגניז-דיירפ טימ)

 -יל-הלפת רעשידיי רעד ןיא ;(ןעגניזאב

 יד "תורימז, ןָא ןעמ טפור רוטארדעט
 טגניז ןעמ רעדָא טגָאז ןעמ עכלעוו ,םיריש

 "םימי ןוא םיתבש תודועס יד ןסע םייב
 יד ןיא .סטכַאנוצ-תבש ךיוא יװ םיבוט
 "עגנָא ''הרמז, טרעו םירפס עשידומלת

 "מז אלב הנוש,) "עידָאלעמ,, ַא ןפור
 -יגמ ,עידָאלעמ ןָא טנרעל רענייא ,י''הר
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 ןַארַאפ זיא ן"ט הגיגח ןיא ;(ב"ל הל
 .עידָאלעמ רעדָא דיל שיכירג ,ייינוי רמז.

 השרּפו הבר םירישה ריש שרדמ ןיא --
 ןדיי ןעו זַא טגָאזעג טרעװ (ידוד חרב
 -שתו תורישב םיקסוע,, ןעקנירט ןוא ןסע

 ןוא ,(ןעגנאזעג-ביול ייז ןעגניז) !'תוחב
 יד ןיא ןיוש זַא ,ןעז וצ זיא םעד ןופ

 ןעגנוזעג ןעמ טָאה שרדמ ןופ ןטייצ
 רימ סָאװ ,תורימז יד .ןסע םייב תורימז
 ערעטעּפש יד ןופ ןעמַאטש ,טנייה ןבָאה
 -עג ןבירשעג ןענעז ייז ןופ לייט ,ןטייצ
 "ביד עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ךרוד ןרָאװ
 ןט19 ןיא עכָאּפע רעשינַאּפש רעד ןופ רעט

 יבר ןופ "'יתותבש ורמש.,) טרעדנוהרָאי
 ןופ י"תבש הרמשא יכ,, ,לוריבג ןב המלש

 ןיא '(ערעדנַא ןוא ארזע ןבא םהרבא יבר
 קחצי יבר ןופ םילבוקמ יד ןופ טייצ רעד

 -רָאי ןט16) םידימלת ןוא (י''רא) אירול
 "עג ןבירשעג ןענעז (תפצ ןיא טרעדנוה

 שיאעמַארַא ןיא ןטסײמַא תורימז ןרָאװ
 ןובר הי, ,יי'רא ןופ ייאתדועסל רדסא;;)
 (הראגנ לארשי יבר ןופ 'יאימלעו םלע
 תבש יאצומ טגָאז ןעמ סָאװ תורימז יד

 .,עטלַא רעייז ןענעז איבנה והילַא ןגעוו

 ןופ) עורז רוא ןיא טנָאמרעד ןרעוו ןוא

 ןיוש ןענעז ייז זַא ,(ןיוו ןופ קחצי יבר

 .=- .םינואג יד ןופ סייצ רעד ןיא ןעוועג

 יד ןעגניז וצ גהנמ רעד זיא ךעלנייוועג
 םעד ןוא לכַאמ ןייא ןשיװצ תורימז

 ַא ןעגניז םייבר עשידיסח יד ייב ;ןטייווצ
 ןוא ,ןילַא יבר רעד תורימז יד ןופ לייט

 עבושח יד דבכמ ןעמ זיא לייט ַא טימ
 ךעלנייוועג ןענעז תורימז יד -- .םידיסח
 "יפת יד ךָאנ םירודיס יד ןיא טקורדעג
 ןוא סטכַאנוצ:קיטיירפ) תבש ףיוא תול

 ,(י"רפרעדניא

 ןועמש טבש ןופ אישנ רעד (1 -- ירמו
 סױרַא ןענעז ןדיי יד ןעוו ,רבדמ רעד ןיא
 ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רע :םירצמ ןופ
 ךרוד ןראוועג טױטעג זיא רע ;אולס
 -עג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןהכה סחנּפ

 828 תונז---ירמז

 ןופ יורפ רעשידיי טשינ רעד טימ טבעל

 -- ,(ה"כ רבדמב) רוצ תב יבזכ ןידמ
 -שי תוכלמ ןיא רעריפ-רעטילימ ,ירמז (2
 ךלמ םעד טיױטעג טָאה רעכלעוו ,לאר
 ןייז ףיוא ןרָאװעג זיא ןוא השעב ןב הלא
 ןעו :הצרת טָאטש רעד ןיא ךלמ טרָא

 ידמע ךלמ סלַא טניורקעג טָאה קלָאפ סָאד

 -גינעק םעד ןדנוצעגרעטנוא ירמז טָאה

 -למ) ןעמוקעגמוא זיא ןוא ץאלאּפ ןכעל

 רעד ןעוװעג זיא רעכַאנ ;('ט 'א םיכ

 -למ) ''וינודא תא גרוה ירמז,, קורדסיוא
 -ימ ַא רַאפ גנונעכייצאב סלַא (ט 'ב םיכ
 ןיז טעדרָאמרעד סָאװ ,רעריפ-רעטיל

 ,גינעק

 עכעלטכעלשעג ענעטָאברַאפ סָאד תונו
 םעד רַאפ ןַארַאפ זיא ך"נת ןיא ;ןבעל
 טָאברַאפ רעד ןוא ,ייףאנ,, טרָאװטייצ סָאד

 "ףאנת אל, תורבדה תרשע יד ןיא זיא
 -סיוא רעד ןוא 'יהנז,, ךיוא ,('כ תומש)

 התונזהל ךתב תא ללחת לא,,) המז קורד

 ;(ט'י ארקיו ,'המז ץראה האלמו ---
 -תונז םעד ףיוא רבוע זיא סָאװ יורפ יד

 "יהףשדק ,, ךיוא ןוא ייהנוז,, טסייה טָאברַאפ

 ג"ל תישארב ,'יונתוחא השענ הנוזכח;,)
 "השדקה היא; ,רעטרע ערעדנַא ןוא

 ןיא .(רעטרע ערעדנַא ןוא חיל תישארב
 סָאװ ,תונז זיא עיגילער רעשידיי רעד

 םירפס עשידומלת יד ןיא ןפורעגנָא טרעוו
 "התורע הלגת אל, ןופ) ''תוירע יולג
 דרָאמ יו ךערברַאפ .ַאזַא (שמוח ןיא

 הדובע) יירענידנצעג ןוא (םימד תכיפש)
 ןופ ןיד רעד זיא סע עכלעוו ייב ,(הרז
 ןעמ ביוא ,טסייה סָאד ,י'רובעי לאו גרהי,
 ."ָארד-טיוט ךרוד וצרעד םענייא טגניווצ
 . טינ ןוא ןטיוט ןזָאל ךיז לָאז רע זַא ,גנוא
 ןוש ;(ה'כ םיחסּפ) ףיורעד ןייז רבוע
 רוּפס םעד ןיא ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא
 טעגרַאהעגסיוא ןבָאה יול ןוא ןועמש רעד

 "ניק סבקעי יװ גייל תישארב שמוח ןופ
 רעד סָאװ רַאפרעד רעניואוונייא-םכש יד
 -כָאט סבקעי טריפרַאפ טָאה םכש ץירּפ
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 -סיוא םוצ טכַארבעג טרעוו ,הניד רעט

 -רעד יד ןיא תונז ןגעק ןרָאצ רעד קורד
 -וזכה,, יולו ןועמש ןופ רעטרעוו עטנָאמ
 -עּפש ןוא שמוח ןיא .,?""ונתוחא השענ הנ
 ןגעק טרעוו םיאיבנה ירפס יד ןיא רעט

 טגָאז שמוח רעד ןוא .,טנרָאװעג ליפ תונז

 "לארשי תונבמ השדק היהת אל, ןָא
 -כעע עשידיי ןשיווצ זַא (ג''כ םירבד)
 יד ןיא .הנוז ןייק ןייז טשינ לָאז רעט

 טכארבעג תונז ןגעק טרעוװ ןלַאװק-ארמג

 זַא טגָאזעג טרעוו סע ןוא רעטרעוו ליפ

 יד ןעוועג ןיא ןדיי-טשינ יד ייב ךיוא
 עיגילער רעשידי רעד ןגעוו גנוניימ
 רעד ,י'"אוה המז אנוש ולא לש םהיהלא ,
 ןירדהגס) תונז טנייפ טָאה ןדיי ןופ טָאג

 ןרָאװעג טלדַאטעג זיא תונז -- .(ו""ק
 -אב זיא סָאד ןעוו ןטסיײמַא ףרַאש רָאג
 עטארייהרַאפ א ךרוד ןרָאװעג ןעגנַאג

 ךערברַאפ רעד ןוא ,(שיא תשא) יורפ
 ןגעו -- .רערעווש ןעוועג ךרודַאד זיא

 "רע,, ןופ ףירגַאב ןשידירוי-זעיגילער םעד

 -כוז ךיוא ;'תוירע,, טרָאװכוז עז ,"תוי

 ,"הטוס,, ןוא י"דוחי, רעטרעוו

 טניפעג ך"נת ןיא דרַאמטסבלעז
 -רַאפ רעזעיגילער םעד שוריפב טשינ ןעמ
 ןעניפעג רימ ;דרָאמטסבלעז רַאפ טָאב
 -טסבלעז ןופ ןלַאפ עכעלטע ךיינת 'ןיא
 טָאה רעכלעוו ,ךלמה לואש ייב יוװ ,דרָאמ
 יד ןגעק טכַאלש רעטליּפשרַאפ רעד ןיא
 רעד טימ ןכָאטשרעד ןיילַא ךיז ,םיתשלּפ

 טינ לָאז רע זַא ,קידנבָאה ארומ ,דרעוװש
 'א לאומש) םיאנוש יד וצ ןלאפניירַא
 -רעד ךיז טָאה רעכלעוו ,לפתיחא ;(א'יל
 ךלמה ירמז ;("י 'ב לאומש) ןגרָאװ

 'א םיכלמ) טנערברַאפ ךיז טָאה רעכלעוו

 "יפעג םירפס עשידומלת יד ןיא ;(ז"יט

 ןעגנערטש םעד שוריפב ןיוש רימ ןענ
 רעד ןיא ,דרָאמטסבלעז ןגעק טָאברַאפ
 -עגּפָא סָאד טרעו איצ אמק אבב ארמג
 תא ךאו, שמוח ןיא קוסּפ ןופ טנרעל
 ןייז לָאז סָאװ ,"?שרדא םכיתושפנל םכמד

 830 ןקז--דרָאמטסבלעז

 ןדרָאמרעד סָאד וליפַא זַא ,שטייט רעד

 ךיוא .ןרעו טפארטשַאב טעװ ןיײלַא ךיז

 -נָא יד ןַארַאפ זיא ח"י הרז הדובע ןיא

 טשינ ןילַא ךיז רָאט ןעמ זַא גנוזייוו

 ומצע דבאמה, קורדסיא םעד .ןטיוט
 ןעניפעג רעדרעמטסבלעז ַא רַאפ ייתעדל

 .תואתכסמ עניילק יד ןופ םענייא ןיא רימ

 ןעוו טייצ רעד ןגעוו) תוחמש אתכסמ ןיא
 -עג טסַאפרַאפ זיא אתכסמ עקיזָאד יד

 ואו ('יתבר לבא ;, טרָאװכוז עז ןלרָאװ

 -רעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה 'ב קרּפ רעד
 רעד ןוא ,"תעדל ומצע דבאמה, רעט

 טינ רָאט ןעמ זַא טלַאה אביקע יבר אנת

 טשינ ןוא העירק ןייק םיא ףיוא ןסייר
 טרעװ קרּפ ןבלעז םעד ןיא ;ןייז דיּפסמ
 ומצע דבאמ ַא טסייה סע רעוו ,ןבעגעגנָא
 תוכלה הרות הנשמ ם"במר רעד :תעדל

 ה"מש העד הרוי ךורע ןחלש ןֹוא לבא

 ַא ךָאנ תולבא ןגעוװ םיניד יד טגנערנ
 ָאא ןעמ ףראד שידק ;רעדרעמטסבלעז

 םתח) רפוס השמ יבר טנקס9  ,ןגָאז

 ומצע דבאמה, זַא ארמימ יד ;(רפוס
 טשינ זיא ייאבה םלועל קלח ול ןיא תעדל

 טשינ ךיוא ןוא ארמג ןייק ןיא ןַארַאפ

 "עג רָאנ טרעװ סע :תוחמש אתכסמ ןיא
 "ותכ ףיוא ט'יירהמ ישודיח ןיא טכארב

 רעד) סלרעסיא השמ יבר :ב"יק תוב

 יכרד שוריּפ ןייז ןיא טגנערב (איימר
 םיח חרא ךורע ןחלש רוט ףיוא השמ
 ןולומ בקעי יבר ןופ ןעמָאנ ןיא היימש
 טסייה רעדרעמטסבלעז ַא זא (ל"'ירחמ)
 ליוו רע זַא ,רעירפ טגָאז סָאװ ,רעד רָאנ
 טשינ סע לָאז רע זַא ,טנוָאװעג רעירפ
 םיא טָאה ןעמ ןוא דרָאמטסבלעז ןייגַאב
 רבוק גהנמ רעטלַא ןַא ךיוא זיא סע ;ןָאט
 ךיילגוצ טשינ רעדרעמטסבלעז ןייז וצ

 רָאנ ,םיתמ ערעדנַא טימ הרוש רעד ןיא
 ןבעל סנטסיימ ,טרָא ןועדנוזַאב ַא ןיא
 ,גנומיוצּפָא רעד

 -לַא ןיא םימכח עשידיי רַאפ לטיט ןקז
 רפס ןוא שמוח ןיא ןיוש ;ןטייצ עט
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 קורדסיוא רעד טכארבעג טרעוו עשוהי
 יד ןופ רעריפ יד ןענעכייצאב םוצ םינקז

 טימ ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי
 תובא יקרּפ הנשמ ןיא :עשוהי ןוא השמ

 ,גנונדרָא תורוד יד טכַארבעג טרעוו 'א
 "רעד ,עשוהי ךָאנרעד ,ונבר השמ טשרעוצ
 -עג ךימ :םיאיבנ ךָאנרעד ןוא םינקז ךָאנ
 "זה ללה,, הנשמ רעד ןיא ךָאנרעד ןעניפ

 הלרע 'כ הציב) 'ןקזה יאמש,, ןוא "יןק
 רימ ;(רעטרע ערעדנַא ליפ ןוא 'ב קרּפ
 -בש,, ןגעוו 'א םיחבז ןיא ךיוא ןעניפעג
 הנשמ ןיא ;(םינקז 79) "ןקז םינשו םיע

 טייצ רעד ןופ ןַארַאפ זיא 'א קרּפ אמוי
 ןוא 'ןיד תיב ינקז, שדקמה תיב ןופ
 -סיזקע טָאה סע גנַאל יװ ?''הנוהכ ינקז;
 -טסעפ רעווש זיא ןקז לטיט רעד טריט
 יד ןופ ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא ;ןלעטשוצ

 / "ץרא ןיא ןעוועג ךָאנ רע זיא םיארומא

 ,(םירפוס תכסמ) לארושי

 תובא יקרּפ הנשמ יד ;ןַאמ רעטלַא ןקז
 רעטלַא ןַא) י"הנקזל םישש ןב, טגָאז 'ה
 -כעז טלַא טרעוו ןעמ ןעוו ןעמ טסייה ןַאמ

 טרעוו (טייי אױקיו) שמוח ןיא ;(רָאי קיצ
 ףרַאד ןעמ ,"ןקז ינּפ תרדהו, טגָאזעג

 ןיא :שטנעמ ןרעטלע ןַא דובכ ןבענּפָא
 זַא טגָאזעג טרעוו בייל ןישודיק ארמג רעד
 ןשטנעמ ןרעטלע ןשידייטשינ ַא ךיוא
 -ַאפ זיא סע --- .דובכ ןבעגּפָא ןעמ ףרַאד

 רעד יי קרּפ ןירדהנס הנשמ רעד ןיא ןאר
 טסייה סָאד ,"ארממ ןקז,, ןופ ףירגַאב

 -רוא יד ןגעק טנקסּפ רעכלעוו ,םכח ַא ןופ
 -טיוט טמוק ןכלעזַא ;ןירדהנס ןופ ןלייט
 קוסּפ ןפיוא ךיז טציטש ןיד רעד ;ףָארטש

 | ,ז"י םירבד שמוח ןיא

 ןופ לקינייא ,לאיתלאש ןופ ןוז לבבר)ו
 -כָאנ :ןיכיוהי ,הדוהי ןופ ךלמ ןטצעל-רַאפ
 ןעמונעגנייא טָאה סרּפ ךלמ שרכ יו םעד
 עשוהי ןוא לבברז טביולרעד רע טָאה לבב
 ןעמאזוצ ןרעקוצקירוצ ןהכה קדצוהי ןב
 ןוא םילשורי ןייק לבב ןופ ןדיי ךָאנ טימ
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 ;(ג הירכז) שדקמה תיב סָאד ןעיובפיוא
 "והי תחפ לטיט םעד טַאהעג טָאה לכברז

 ,'א יגח) הדוהי ןופ רענרעװָאג רעד ,הד
 ןוא לבברז ןשיווצ זַא ,סיוא טזייוו סע
 -חמ עפרַאש ַא ןעוועג זיא ןהכה עשוהי
 ןענַאטשַאב ךעלניישראוו זיא סָאװ ,הקול
 ןופ רענייא סלַא ,לבברז סָאװ םעד ןיא

 טלָאװעג טָאה ,עיטסַאניד-ךלמה-דוד רעד
 ןגעק ןוא ,לודג ןהכ םעד ןָא ,ןײלַא ןשרעה

 רפס ןיא ;םינהכ יד ןעוװעג ןענעז םעד
 רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא רימ ןעניפעג הירכז

 -עג טָאה הירכז איבנ רעד ןוא ,הקולחמ

 תצעו,) עדייב ןשיווצ ןכאמ םולש טלָאװ

 ,(ו הירכז ,'םהינש ןיב היהת םולש
 סע ןוא ,ןעגנולעג טשינ זיא סָאד ועבָא
 סרּפ ןופ גנוריגער יד זַא ,סיוא טזייוו
 טשינ ,לודג ןהכ ןטימ ןטלַאהעג טָאה
 -ךלמה-דוד רעד ןופ רענייא זַא קידנלעוו
 ױזַא ןוא רעשרעה ןייז לָאֹז עיטסַאניד
 -עפָאה יד ןקרַאטש ןוא ןקעוװרעד םורַא
 ננואיירפאב רעקידנעטשלופ ןופ ןעגנונ
 רעקידרעטעּפש ַא טיול .לארשי-ץרא ןופ
 לָאז (אטוז םלוע רדס ןיא) עיצידארט
 ןוא לבב ןייק טרעקעגקירוצ ןבָאה לבברז

 ןבָאה םיא ןופ ןוא ,ןברָאטשעג טרָאד זיא
 ןיא "סאתולג שיר, יד טמַאטשענּפָא

 "רז זיא 'ג 'א םימיחה ירבד טיול --- .לבב
 לקינייא ןַא רָאנ ןוז ַא טשינ ןעוועג לבב

 טרָאּפָאּפאר ייב םיטרּפ -- ,לאיתלאש ןופ
 ןט2 ןיא ד"ערת עשראוו) י!ןילימ ךרע;
 יד ןיא אתולג שיר, טרָאװכוז ,לייט
 ן ,''תופסונ,

 -קנארפ-םורד ןיא קסופ יו לה דיחרז
 ;טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא (לינול ןיא) ךייר

 ,ף"יר םעד ףיוא י"רואמה,, רפס ןופ רבחמ
 טבש,, רעד יװ ,ןברָאטשעג ןֿבָאה לָאז רע
 -עג טָאה רע ,1186 ןיא ,טביירש 'יהדוהי
 ןוא ,אנארעג ןופ ,עינַאּפש ןופ טמַאטש
 ןפורעג ךיוא רעבירעד םיא טָאה ןעמ
 ןב םהרבא יבר ןוא םיא ןשיווצ ידנוריג
 ןעוועג ןענעז (רעטייווצ רעד ד"באר) דוד
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 יבר :;ןטייקנדיישרַאפ-סגנוניימ עפרַאש
 -ישאר ןטימ טנָאקַאב ךיוא) יולה היחרז

 -עג רבחמ ךיוא טָאה (ה"זר ןעמָאנ תובת
 ,םיטויּפ ךיוא יװ םירפס ערעדנַא ןעוו

 רוזחמ זיא סנטסיימ ךיז ןעניפעג עכלעוו
 יבר ןגעוו םיטוּפ -- .םירפס יד ןופ
 -לות,, ןאמפייר ייב ןַארַאפ ןענעז היחרז

 רוד רוד,, ,סייוו ,י'יולה היחרז ונבר תוד

 ןגעו ןטייהלצנייא) 4 דנַאב ,"וישרודו

 .(דבאר ןופ תוגשה יד

 יד ןופ רדס ןטשרע ןופ ןעמָאנ םיִע דז
 -ֿכסמ יד טלַאהטנַא ,תוינשמ םירדס 6
 ,תיעיבש ,םיאלכ ,יאמד ,הרּפ ,תוכרב תות
 ,הלה .,ינש רשעמ .תורשעמ ,תומורת
 ןַארַאפ זיא ילבב ארמג ;םירוכב ,הלרע
 עלַא ףיוא ימלשורי ;תוכרב ףיוא רָאנ
 ףיוא ןַארַאפ זיא אתפסות ךיוא ;:תותככמ
 אתכסמ רעד ןיא ץוחַא ;תותכסמ עלַא

 סָאװ םינינע טלדנַאהַאב ןרעװו תוכרב
 ,טפַאשטריװדנַאל טימ תוכייש ַא ןבָאה
 ."םיערז, רדס רעד טסייה רעבירעד ןוא

 רימידָאלוװבאז ,יקסניטַאֿבַאשז
 ,(קרָאי-װינ ןיא 1940 --- סעדָא ןיא 1880)
 -איזיווער ,רעלעטשטפירש .,טסילַאנרושז
 -גירג ,טנעדיזערּפ ןוא רעריפ רעשיטסינ

 טייצ רעד ןיא ןאיגעל ןשידיי ןופ רעד

 834 יקסווָאלטישז---םיערז

 ---1914) המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 "יוער יד טעדנירגעג 1925 ןיא (8

 ?"רתיב,, םעד רעכַאנ ,ײטרַאּפ עשיטסינָאיז

 -יטסינויצ עיינ יד טעדנירגעג 1995 ןיא

 רעירפ קידנזָאלרַאפ ,עיצאזינַאגרָא עש

 ןגעק עיצאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטלַא יד

 ןפרַאש ַא טריפעג טָאה רע רעכלעוו

 ןיא קיטילָאּפ רעקיסעמ ריא רַאפ ףמַאק

 "ויצ ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד וצ גוצאב

 "עג, ,"ןושמש;, ןַאמָאר ןבירשעג ;םזינ

 -נולייצרעד ,'ןָאיגעל ןשידיי ןופ עטכיש

 שיאערבעה ןיא טצעזרעביא ,רעדיל ,ןעג

 ,"עידעמָאק עכעלטעג,, סעטנאד ןופ ןלייט

 .ןעגנוטייצ טריגַאדער

 ןיא 1808 -- םייח ,יקסווַאלטישז
 ,געַּפיניװ ןיא 1942 -- דנאלסור

 ;קרָאי-װנ ןיא 1908 טניז ,(עדַאנַאק)

 ,טסילאיצָאס ,רעלעטשטפירש  רעשידיי

 -קאדער ,םזישידיי ןופ רעגנעהנָא ,רעקנעד

 ןופ רָאטיױא ,ןבעל עיינ סָאד , ןופ רָאט

 "נַא ךיוא יו !?עיפָאזָאליפ ןופ עטכישעג,

 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עשיפָאזָאליפ ערעד

 סעשטינ שידיי ףיוא טצעזרעביא ,שידיי

 וצ גנולעטש עוויטיזָאּפ ;ארטסוטַארַאז.

 -קעל, סנזייר ןיא םיטרּפ --- .לארשייץרא

 ."ןָאקיס

 או



 ה

 -עה ןיא בַאטשכוב רעטכַא (תיח) ח
 -יצ סלַא :תיב-ףלַא ןשידיי ןוא שיאערב

 '8 ןופ גנוטיײדַאב יד י'ח., טָאה רעפ

 ,זָעפ ןיא ןריובעג) בקעי 4 -- וינאח
 ןיא ןברָאטשעג -- 1620 עקירפַא-ןופצ
 שאר ,ןדמל ,(1074 לָאּפָאניטנאטסנָאק
 ןראוועג רע זיא 1687 ןיא ;רבחמ ,הבישי
 -ייז ןשיוװצ ןוא םילשורי ןיא הבישי שאר

 -מול עטמירַאב ןעוועג ןענעז םידימלת ענ
 -שומלא ףסוי יבר ,ביבח השמ יבר) םיד
 סיבצ יתבש ךיוא יו (ערעדנַא ןוא ינינ
 -עג רבחמ טָאה רע ;יתזעה ןתנ איבנ
 ,תוינשמ ףיוא שורּפ ''םייחה ץע,, ןעוו
 רעד ןופ תוטיש ןיא םיללכ ''המכח תלהת;;
 ,תובושתו תולאש ,"תונטק תוכלח,, ,ארמג

 בקעי יבר -- .םישורד ''החנמ ןברק,,
 ןופ רענגעק רעפרַאש ַא ןעוועג זיא זיגאח

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא יבצ יתבש
 ןיא טגיילעג םיא ןבָאה עדלעוו ,םינבר
 ןיא ןריובעג) זיגאח השמ (2 -- .םרח

 תפצ ןיא ןברָאטשעג -- 1671 םילשורי

 יד ןופ רעריפ ,לבוקמ ,(1751 רָאי ןכָאנ

 ,גנוגעוואב-יבצ-יתבש רעד ןגעק רעפמעק
 -ָאפ ןייז ןעוו רָאי 8 ןעוועג טלַא זיא רע
 ןייז ייב טנרעלעג ;ןברָאטשעג זיא רעט
 זיא 1694 ןיא ;יטנאלַאג השמ יבר ןדייז
 טרָאד ןופ ןוא עילַאטיא ןייק קעווא רע
 ןעמאזוצ טָאה רע ואוו ,םאדרעטסמַא ןייק
  ןפרַאש ַא טריפעג יזנכשא יבצ יבר טימ

 טימ רעגנעהנָא-יבצ-יתבש יד ןגעק ףמַאק
 טניואוועג ;ץיּפש רעד ןיא ןויח הימחנ
 ,1728 זיב אנָאטלַא ןיא טייצ עסיוועג ַא

 "עג ,לארשייץרא ןייק ןעמוקעגקירוצ
 טגָאמרַאפ טָאה רע .תפצ ןיא ןברָאטש
 -ארּפש טנעקעג ,גנודליב ענײמעגלַא ךיוא
 -לעוו יבצ יתבש ןגעוו ןטנעמוקָאד יד ;ןכ
 "נקה תרות, רפס ןיא ךיז ןעניפעג עכ
 ןעמַאטש ןידמע בקעי יבר ןוּפ 'יתוא

 יד ןוא ,זיגאח השמ יבר ןופ עלַא טעמכ
 יד וצ "יחימרה,, ןופ ןעגנוקרעמאב-בָאגוצ
 השמ יבר ברה, ןופ ןענעז .ןטנעמוקָאד
 ןעמ טָאה סולפנייא ןייז רעטנוא .,"זיגַאח
 ,וטאצול םייח השמ יבר םרח ןיא טגיילעג
 "יינ ענייז ןיא טָאה זיגאח השמ יבר לייוו
 עשלאפ ןופ גנובעלפיוא יד ןעזעג ןעגנוג
 -לעוו ןיא) םירפס ענייז :ןצנעדנעט-חישמ
 ןעמָאנ םעד טימ ךיז טנכיײצַאב רע עכ
 -אח בקעי 'ז השמ טסייה סָאד ,ח"ינמה
 ןפיוא םישודיח ,ייחמקה טקל, ןענעז (זיג
 "ישח רעד ןגעוו "תמא תפש :ךורע-ןחלש
 "םיעשופ רבש, ןלארשי-ץרא ןופ תוב
 הימחנ ןוא רעגנעהנָא-יבצ-יתבש יד ןגעק
 ןתוינשמ ףיוא שוריּפ !יחמקה טקל. תויח
 ןגעק םרח רעד) 'הל ברחו 'הל תומחלמ,
 תנשמ , ;רסומ ירבד ,'ירומה רורצ;, ;(ןויח
 ,םירפס ערעדנַא ןוא רסומ ירבד ,!'םימכח

 ךרעל ןיא לבב ןיא ךלמ יבארומאה
 "עג רעד רַאפ 2025 זיב 2060 ןרָאי יד
 לייט טל ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוו
 רעד ןיא טבעלעג ןבָאה רע לָאז ןעגנוניימ
 ןייז לָאז רע ןוא וניבא םהרבא ןופ טייצ
 ןכלעוו ןגעק "רענש ךלמ לפרמא,, רעד
 ןטלַאהעג המחלמ טָאה 'וניבא םהרבא
 ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ ,(ד"י תישארב)
 גנוטיידאב עסיורג ַא טָאה לארשי תמכח
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןצעזעג ןופ ךוב,, ןייז
 ןיא ןלייז ףיוא ןעניפעג 1902 רָאי ןיא
 עכלעוו ,ןצעזעג טלַאהטנַא סָאװ ןוא ,ןשוש
 ,שמוח ןיא ןצעזעג יד וצ ךעלנע ןענעז
 זַא ןזיוװעגנָא טָאה ןעמ ;םיטּפשמ הרדס
 רעייז ןענעז יבארומאח ןופ ןצעזעג ךס ַא
 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןצעזעג וצ ךעלגנע
 יד ןאעיצמ אבב ןיא אתפסות ןוא הנשמ
 ַא ךיױא זדנוא ןבעג ןצעזעג-יבארומאח
 יד ןיא ללכב ןוא לבב ןיא ןבעל ןופ דליב
 רענעי ןיא עיזַא ןופ רעדנעל עטנעָאנ
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 ַא ןרעלקרעד ןעמ ןָאק ייז ךרוד ןוא טייצ
 -אח יד ןגעװ :ך"נת ןופ ךעלטיּפַאק ךס
 שמוח טימ ךיילגרַאפ ןיא ןצעזעג-יבארומ
 ןוא רעכיב ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 ןופ שטייד ןיא ןטסײמַא ןעגנולדנַאהּפָא

 "עי ,רעלימ ךירנייה דוד עטנרעלעג יד
 .ערעדנַא ןוא רעלקניוו ,ילטי ,סַאימער

 -שרע ,(1844 -- 1766) ןרהא ,ןיראח
 רעד ןיא ,ןראגנוא ןיא בר-םרָאפער רעט
 ןעװעג רבחמ טָאה רע :;דַארא טָאטש

 עכלעוו ןיא ,ערעדנַא ןוא !"םעונ ירמא;

 זַא ,גנוניימ יד קירדסיוא םוצ טמוק סע

 ףרַאד םיניד ןוא םיגהנמ עשידיי עסיוועג
 ריתמ ךיוא טָאה רע ןכַאמ לטבמ ןעמ
 לוש ןיא ןַאגרָא םעד ןליּפש וצ טכַאמעג
 יבר יו ,םינבר עמורפ יד ;ןענעװַאד םייב
 טָאה רעכלעוו ,רפוס םתח) רפוס השמ
 ,רענירוח ןרהא , ,"רחא, ןפורעג םיא
 -נַא ןוא טענעב יכדרמ יבר ,('רעניבַאר
 ןפרַאש ַא םיא ןגעק טריפעג ןבָאה ,ערעד

 ,ףמַאק

 ,הניב ,המכח. ןופ תובת ישאר) דבח
 רעדנירג ןופ תודיסח ןיא הטיש ,(''תעד
 עיטסַאניד-םייבר רעשטיוװַאבויל רעד ןופ

 ןט18 ףוס ןיא ידאל ןופ ןמלז-רואינש יבר
 הטיש יד ;טרעדנוהרָאי ןט19 בױהנַא ןוא
 יד ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב רעכַאנ זיא
 ךיוא יװ םייבר רעשטיווַאבויל ערעדנַא
 ןגעוו --.םידימלת סנמלז-רואינש יבר ןופ
 ."ןָאסרואינש, טרָאװכוז עז הטיש רעד

 י?"ךאלמ ,המוד, עז רבקה טובח

 -- עינַאּפש ןיא 1460) בקעי (1 ביבח
 ןוא בר ;(ייקרעט ,יקינאלַאס ןיא 6
 שורג םעד תעב רע טָאה 1492 ןיא ;רבחמ
 ןיא טצעזאב ךיז ןוא עינַאּפש טזָאלרַאפ

 ןעוועג'רבחמ רע טָאה טרָאד ;יקינאלַאסט

 ןופ גנולמאז יד ,"בקעי ןיע, רפס ןייז
 ,ילבב ארמג רעד ןופ ןלייט-תודגא עלַא

 םינושאר יד ןופ םישוריּפ יד קידנבעגוצ

 838 חיזעמ ילבח--ןיראח

 ןעגנוקרעמַאב ענעגייא ענייז ךיוא ןוא
 טָאה רע ;!!בתוכח רמא,;, רעטרעוו יד טימ
 רעבָא ,1516 רפס ןייז ןקירד ןביוהעגנָא

 ןענעז סע יו םעדכָאנ ןברָאטשעג זיא רע
 -- .דעומ ןוא םיערז טקורדעגּפָא ןעוועג
 סָאד טקידנערַאפ טָאה יול יבר ןוז ןייז

 ןיע, רעד ;םירדס ערעדנַא יד ןופ ןקורד
 ליפ ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא 'יבקעי

 ייב רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא ןוא לָאמ
 ןשיוװצ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי עטיירב יד

 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סע עכלעו

 ;רפס סָאד ןענרעל וצ !יבקעידזיע, תורבח
 ןענישרעד ךיוא זיא 'יבקעי ןיע, רעד

 יבר (2 -- .גנוצעזרעביא רעשידיי טימ
 -- עינַאּפש ןיא 1480) ביבח ןבא יול
 קסופ ןוא בר ,(םילשורי ןיא 1545 ךרעל

 ,"ח"בלר ןעמָאנ ןטימ ךיוא טנַאקַאב
 ."בקעי ןיע,, ןופ רבחמ בקעי יבר ןופ ןוז
 רע זיא 1492 עינַאּפש שורג םעד תעב
 ןוא ,לַאגָאטרָאּפ ןייק לגניא סלַא קעװַא
 הרזג רעד תעב גנוריגער יד טָאה טרָאד

 רע :טדמשעג גנאווצ טימ םיא 1496 ןיא
 ןוא ןפָאלטנַא טרָאד ןופ דלַאב רעבָא זיא
 -עג זיא רע ואוו ,יקינאלָאס ןייק ןעמוקעג
 -רַאפ רע טָאה טרָאד ,דיי ַא קירוצ ןרָאװ

 רפס סרעטָאפ ןייז ןופ ןקורד סָאד טקידנע
 "ַאב ךיז רע טָאה 1525 ןיא ;'בקעי ןיע;
 ןרָאװעג זיא רע ואוו םילשורי ןיא טצעז

 תולאש; ןעועג רבחמ טָאה רע .בר

 טנַאקַאב זיא רע ;"ח"בלרהמ תובושתו
 בקעי יבר ןגעק טירטסיורא ןייז ךרוד
 "גייא קירוצ טָאה רעכלעוו ,תפצ ןופ בריב
 זַא ,הכימס יד לארשי-ץרא ןיא טריפעג
 ןלָאז ךמסנ ןרעוו ןלעוו סָאװ ,םינבר יד
 עקילָאמַא יד ןופ טעטירָאטיױא יד ןבָאה
 -יפעג טפַאשרענגעק ןייז ןגעוו :םימכח
 ןיא רפס ןטנָאמרעד ןייז ןיא רימ ןענ

 .""הכימסה סרטנוק,

 רַאפ ןטייצ ןופ ןדייל היׂשמ .ילבה
 ,ח"יק תבש) ארמג רעד ןיא ;(חישמ
 טרעוו (רעטרע ערעדנַא ןוא חייצ ןירדהנס
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 ןעמוק טעו חישמ רעדייא זַא ' ,טגָאזעג

 ןרעוו עכלעוו ,ןקילגמוא עסיורג ןייז ןלעוו

 לש ולבח ,, ךיוא ,'"חישמ ילבח,, ןפורעגנָא
 סיורג ױזַא ןייז ןלעװ ןדייל יד ?חישמ

 -גס) טגָאזעג טָאה אלוע ארומא רעד זַא

 לָאז) "הינימחא אלו יתיי, (ח"צ ןירדה

 טינ םיא לָאז ךיא רָאנ ,חישמ ,ןעמוק רע

 ."חישמ;, עז -- .(ןעז

 ןופ תואובנ יד טגָאזעג ,איבנ קוקבח
 -ירת ןופ רפס עטכַא סָאד ,ייקוקבח ,, רפס
 ;ךעלטיּפַאק 3 טלַאהטנַא רפס סָאד ;רשע

 רעד ךיז טגָאלקַאב לטיּפַאק ןטשרע ןיא
 ןוא טוג טייג עשר םעד סָאװרַאפ ,איבנ
 עטלַא סָאד זיא סָאד ;טכעלש קידצ םעד

 ,ול ערו קידצ,, ןופ םעלבָארּפ עזעיגילער
 ןיא טרירַאב ךיוא טרעוו ,ייול בוטו עשר

 ,תלהק ,בויאו םירפס'ך"נת ערעדנַא
 טערט לטיּפַאק ןט2 ןיא ;(םילהת ,הימרי
 עטירד סָאד ;טסנידנצעג ןגעק סױרַא רע
 איבנ רעד ןעוו -- .הלפת ַא זיא לטיּפַאק
 טױל ;ןגָאז וצ רעווש זיא טבעלעג טָאה

 טבעלעג ןבָאה רע לָאז עיצידארט רעד
 רע ןעמעוװ ,לאינד ןופ טייצ רעד ןיא
 ;בורג ביל ןיא ןסע טכַארבעג טָאה
 ןיא טבעלעג טָאה רע זַא ,ןעניימ לייט
 תיב ןברוח ןרַאפ רָאי 20 ךרעל הדוהי

 רעד ןַארַאפ זיא 'ב קוקבח ןיא ;ןושאר
 קידצ רעד) ''היחי ותנומאב קידצו, קוסּפ

 ארמג יד סָאװ ,(הנומא ןייז טימ טבעל
 ןופ דוסי סלַא טכַארטאב (ד"כ תוכמ)

 ,גנוניימ סקוקבח טיול ,םוטנדיי

 -ַאב ענעדישרַאפ טָאה טרָאװ סָאד רבח

 קיטכיו רעייז ןענעז עכלעוו ,ןעגנוטייד

 "גדיי ןוא עטכישעג עשידיי יד ןשרָאפ ןיא

 ןַארַאפ זיא סָאװ גנוטיידאב ןייא -- .םוט

 ;רבח ,דניירפ :זיא ט'ייק םילהת ןיא ךיוא

 טגָאזעג טרעװ 'א תובא קרּפ הנשמ ןיא

 ףרַאד שטנעמ רעדעי) 'רבח ךל הנקו,

 "גייוועג ,(רבח ַא ןברעוורעד וצ ןעז ךיז

 טניירפ ַא טימרעד טניימעג ןעמ טָאה ךעל

 280 רבח--קוקבח

 ןַארַאפ זיא ןופרעד :ןעמאזוצ ןענרעל וצ

 ערעדנַא ןוא ז"כ תוכרב) ארמג רעד ןיא
 {'רבח דימלת, קורדסיוא רעד (רעטרע
 רעצנאג ַא רַאפ ןרָאװעג ךיוא זיא ןופרעד
 קורדסיױוא רעד םידמול עכלעזַא עּפורג
 ,"הרובחה לכ דמעמב,, 'ט תוכרב) הרובח

 "ערג רעד ,''הרובחבש ירא, א"יק תבש
 ןיא ךיוא ןוא ,םידמול עלַא יד ןופ רעטס

 זַא ,סיוא טזייוו סע -- .(רעטרע עדעדנַא
 ןעמָאנ רעד ךָאנרעד ןרָאװעג זיא ןופרעד

 רַאפ גנונעכייצַאב רעלעיצעּפס ַא 'ירבח;

 עכלעזַא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,םענייא
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ייתורובח., ערעדנוזַאב
 ףעמאוצ טנרעלעג ,ןעמאזוצ ןטלַאהעג
 -שידיי ןופ םיניד יד רעקרַאטש ןטיהעגּפָא

 "ניר רעזעיגילער ןיא לעיצעּפס ,טייק
 ייז ,האובת ןופ רֶׁשעִמ ןוא (הרהט) טייק
 םעד ןופ טלײטעגּפָא םורַא ױזַא ךיז ןבָאה
 ןעוועג טשינ זיא רעכלעוו ,ייז םורַא ןומה
 קרַאטש יױזַא טשינ טָאה ןוא טנרעלעג
 ןוא ,טייקשידיי ןופ םיניד יד ןטיהעגּפָא
 ימע,, ןפורעגנָא ןבָאה י'יםירבח,, יד עכלעוו
 ךיז ייז טימ רעבירעד ןבָאה ןוא "ץראה

 יז טביולגעג טשינ ,ןשימ טלָאװעג טשינ

 רעזעיגילער ןיא ןטיהעגּפָא ןענעז ייז זַא
 ייז זַא ןוא (הרהט ןופ םיניד) טייקנייר
 ,האובת רעיז ןופ רשעמ  ּפָא ןדייש

 "נוזַאב ַא ןרָאװעג םורַא יוזא זיא ""רבח,
 םענעטיהעגּפָא ,ןדמל ַא רַאפ לטיט רערעד
 .ץראה-םע םוצ ץַאזנגעק ןיא ,דיי ןעמורפ
 "ירבח, לטיט םעד ךיז ןענידרַאפ וצ ידכ
 "יישרַאפ ןייגכרוד טפרַאדַאב ןעמ טָאה
 הנשמ) סנעמַאזקע ןוא סעבָאוּפ ענעד
 ,"ףבח תויהל וילע לבקמה., 'ב קרּפ יאמד
 ,רבח ַא ןייז וצ ךיז ףיוא טמענ רענייא זַא
 ,"תורבח ירבד, ,ב"פ יאמד אתפסות
 ;("'רבח ַא ןופ ןטכילפ,, יד טסייה סָאד
 ןעניפעג ארמג רעד ןופ רעטרע ליפ ןיא

 ."רבח; םעד רַאפ רעטרעוו:ביול רימ
 ןופ גנוצענערגּפָא-"םירבח/ עקיזָאד יד

 טקַאפ ַא ןעוועג ןיוש זיא קלָאפ ןטושּפ
 -רַאװ ןוא ,ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא
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 -בח עקיזָאד יד ןופ ךיז ןבָאה ךעלנייש
 ערעמורפ רעמכָאנ טלײטעגּפָא ןפורג-םיר
 טייקמורפ ןגעוו ןעיידיא ערעגנערטש טימ
 ןפַאשעג ןבָאה ייז ןוא ,טעטיזעיגילער ןוא
 יד עכלעוו ןופ ,סעטקעס ענעדישרַאפ יד

 "םייסיא ,, יד ןעוועג ןענעז עטסנעעזעגנָא
 -עג ןבָאה סָאװ ,(?"םייסיא,, טרָאװכוז עז)
 רעשידיי רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 עטכישעג רעד ןיא ךיוא ןוא עטכישעג
 רעד ןיא גנולקיװטנַא רעזעיגילער ןופ
 לטיט םעד ןעניפעג רימ --- .ללכב טלעוו

 "עניןענאזרעּפ טימ ןעמַאזוצ ךיוא "רבח.

 הבר תומש שרדמ ןיא ,ןשטנעמ ןופ ןעמ

 ןיא ?'רבהח סחנּפ 'ר, רימ ןעניפעג א"ט
 ןעוועג זיא ןואג הידעס בר ןופ טייצ רעד

 ערעיײנ יד ןיא ךיוא ;'רבח, לטיט רעד
 ןבעגעג ןעמ טָאה עּפָארײא ןיא ןטייצ
 הארוה רתיה ןייק ןבָאה עכלעוו ,םידמול

 תולאש) יירבח,, לטיט םעד ,טַאהעג טשינ
 .(ג"סק טּפשמ ןשוח רפוס םתח תובושתו
 ינש תיב ןופ טייצ רעד ןיא רבח ןגעוו

 "רָא יד ןַארַאפ זיא אדמג ןוא הנשמ ןוא
 רעד, ,((שטייד ןיא) ךעלכיב ןופ טעב
 ""ץראה םע רעשיאעלילַאג

 -בטמ עשידיי יד ףיוא םידוחיח רבח
 רעד ןופ ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ תוע
 -טע ןַארַאפ ןענעז עיטסַאניד םיאנומשח
 ןהכח ןנחוהי, טפירשפיוא רעד טימ עכעל

 "ַנֲא ןופ ךיוא ןוא ''םידוהיה רבחו לודג
 טימ ןטשריפ-םיאנומשח ערעד
 ןענעז רעשרָאפ עטנרעלעג יד ;!!םידוהיה

 -יימ רעכעלטייהנייא ןַא וצ ןעמוקעג טשינ
 ןקיזָאד ןופ גנוטיידאב רעד ןגעוו גנונ
 םעד טימרעד טנימ ןעמ יצ :ןימרעט
 טרָאס ַא יצ ,טַאר-סגנוריגער,, ןשידיי
 "עג עשידיי יד, ללכב יצ ,!טנעמַאלרַאפ ,,

 יד ,טפַאשניימ
 "רעד טרעוו 'ד קרּפ תוכרב הנשמ רעד
 ףיוא '"ריע רבח,, קורדסיוא רעד טנָאמ
 "יט עכעלטע ןַארַאפ ןענעז סע ןכלעוו

 ,"טָאטש רעד ןופ רעריפ רעד, :ןשט

 ! רבח

 42 אשידק הרבח--סידוהיה רבח

 רעד ןופ טרָא-סגנולמַאזראפ סָאד,

 םעד ןשיװצ זַא ,טנימ ןעמ ;?טָאטש

 םעד ןוא תועבטמ יד ןופ ייםידוהיה רבח.

 ןַארַאפ זיא הנשמ רעד ןופ י"ריע רבח;

 ,תוכייש עסיוועג ַא

 ""תורבח, ןעמָאנ ןטימ תורבח ,הרבח
 -ידיי יד ןיא טנכײצַאב ןרָאװעג ןענעז

 -לעוו ,ןטפַאשלעזעג עשידיי יד טעטש עש
 רעייז ןוא רעדילגטימ טַאהעג ןבָאה עכ

 רעדָא עזעיגילער ןעוועג זיא עבַאגפיוא
 רוקיב הרבח יװ ,טעברַא עשיּפָארטנַאליפ
 -נַא ןוא הלכ תסנכה ,קדצה תניל ,םילוח
 ,סעיצוטיטסניא עשיּפארטנַאליפ ערעד
 רפס ןסיוועג ַא ןענרעל וצ תורבח רעדָא
 -עדנַא ןוא םדא ייח ,בקעי ןיע ,תוינשמ)

 -לעזעג עשיּפָארטנאליפ יד ןגעװ ער
 רעטרעוװכוז יד ייב רימ ןבעג ןטפַאש
 ןוא "םילוח רוקב/) ןעמענ ערעייז ןופ
 רימ ןבעג תורבח-ןרעל יד ייב ;(ערעדנַא
 -בחמ-םירפס יד ןופ רעטרעווכוז יד ייב
 הרבח ייב אשידק הרבח ןגעװ :;םיר

 "אשידק

 -בח רעד ןופ ןעמָאנ אשידק הרבה
 -טימ סנעמעוו ,תולהק עשידיי יד ןיא אר
 הרובק רעד טימ ךיז ןקיטפעשַאב רעדילג

 תורבח עכלעזַא .ענעברָאטשרַאפ יד ןופ

 "תמ,, ןסייהעג ןבָאה רעדילגטימ סנעמעוו

 "סח ילמוג, (ד"כ ןטק דעומ) !םיקסע
 טריטסיזקע ןבָאה (ה תובותכ) '!יםיד

 רפס םעד ןיא ;ןטייצ עטלַא יד ןיא ןיוש |

 טרעוו םינורחא םיבותכ יד ןופ "יהיבוט;;

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןגעוו טנָאמרעד ןיוש

 -פעשַאב וצ הוצמ ַא רַאפ טכַארטַאב סע

 ןיא .םיתמ ןופ הרובק רעד טימ ךיז ןקיט

 ןוש טרעװ ז"כ ןטק דעומ ארמג רעד

 ""אתמב אכיא אתרובח, טגָאזעג שוריפב ! ןיא ?"הנידמ עשידיי.
 ענעברָאטשרַאפ ןייז וצ רבוק הרבח ַא)
 רעטלַאלטימ ןיא .,(טָאטש ןיא ןַארַאפ זיא
 -יפב םירפס ענעדישרַאפ ןיא ןעמ טניפעג

 םיתמה תרובק ןופ תורבח ןגעװו שור |
: 
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 יבר ןופ 'ץבשת, תובושתו תולאש)
 םהרבא יבר ;(ערעדנַא ןוא ןַארוד ןועמש

 םהרבא ןגמ ןיא טגנערב רעניבמַאג אבא
 סע זַא ,ז"פר םייח חרוא ךורע ןחלש ףיוא

 רַאפ ""ךריבש ימ,, ןכַאמ וצ גהנמ ַא זיא

 ,"םינרבק הרבח., רעד ןופ רעדילגטימ יד

 טייצ רענעי ןיא זַא ,ןעז וצ זיא םעד ןופ

 רָאנ אשידק טשינ ןסייהעג הרבח יד טָאה

 ןופ זַא גנוניימ ַא ןַארַאפ ןוא ,םינרבק
 ("םינרבק הרבח,,) קיח תובת-ישאר רעד

 ,"אשידק הרבח/ רעטעּפש ןרָאװעג זיא
 גָאט ןיא ,רדא יז ןיא זַא גהנמ ַא ןַארַאפ
 ןופ טיײצרָאי רעלענאיצידארט רעד ןופ
 ןופ רעדילגטימ עלַא ןטסַאפ ,ונבר השמ

 ןימלע-תיב ןפיוא ןעייג ,אשידק הרבח רעד

 טָאה רעמָאט ,םיתמ יד ןופ הליחמ ןטעב
 ןקירעהעג םעד ןבעגעגּפָא טשינ ייז ןעמ
 -ירג ַא ןעמ טכַאמ טכַאנייב ןוא ,דובכ
 ןעמ טכַאמ תולהק לייט ןיא ;הדועס עס

 יד ;ןלסכ 'כ לייט ןיא ,ולסכ זייט סָאד

 סקנּפ ַא ןבָאה ךיוא טגעלפ אשידק הרבח

 ןלַאװ ,טפַאשרעדילגטימ ןגעוו תונקת טימ

 -- .הרבה רעד ןופ תונורכז ,יאבג ןופ
 -קת טימ םיסקנּפ עכלעזַא ןגעוו םיטרּפ
 ןיא ןאמעדיג ייב אשידק הרבח ןופ תונ
 ףוס םוצ דנאב רעטירד) '!םייחהו הרותה,

 ,(גנוצעזרעביא עשיאערבעה ,םינויצ יד ןיא

 -ץרא-םורד ןיא טָאטש עטלַא ןורבח
 ליפ טנָאמרעד טרעוו ,הדוהי ןיא ,לאושי
 טניואועג טָאה טרָאד ;ך"נת ןיא לָאמ

 טרָאד ;(ג'י תישארב) וניבא םהרבא

 תרעמ יד טפיוקעגּפָא וניבא םהרבא טָאה
 "עג רבוק ןוא (ג"כ תישארב) הלּפכמה

 וצ ןעמוקעג ןענעז טרָאד ןוא ,הרש ןעוו

 ןוא בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ךיוא הרובק

 ,הוח ןוא םדַא ךיוא עיצידארט רעד טיול

 דוד ןופ טייצ רעד ןיא ,האל ןוא הקבר
 ןופ טָאטש-הכולמ יד ןעוועג ןורבח זיא

 -עגרעביא ךיז טָאה דוד רעדייא הדוהי

 ;'ב 'ב לאומש) םילשורי ןייק ןגָארט

 44 אגח--ןורבח

 ןעועג טייצ רעקיטנייה זיב זיא ןורבח
 טשינ טָאטש עקילײה ַא סלַא טכארטַאב

 ןוא ןטסירק ייב ךיוא רָאנ ,ןדיי רעד רָאנ

 טסייה 'רעבַארַא יד ייב .רענַאדעמכַאמ

 ןופ י"טניירפ רעד,,) ??לילַאכ-לא,, ןורבח
 רעד ;(וניבא םהרבא טסייה סָאד ,טָאג

 -ערגרַאפ טרָאד ךיז טָאה בושי רעשידיי

 ןיא ;:טרעדנוהרָאי ןט14 םעד טניז טרעס

 -ַאב טרָאד ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט9

 ;ד"בח) םידיסח רעשטיוואבויל טצעז

 יד טצעזַאב טרָאד ךיז טָאה 1924 ןיא

 -עג ןבָאה סע וָאװ ,הבישי רעקדָאבָאלס

 ןיא ;םירוחב-הבישי 100 רעביא טנרעל

 -וקעגרָאפ טרָאד זיא (1929) ט'יצרת בא

 ןוא ןדיי ףיוא הטיחש עכעלקערש יד ןעמ

 רעכַאנ ;ןורבח טזָאלרַאפ ןבָאה ןדיי עלַא

 רעבָא :ןעמוקעגקירוצ ןדיי לייט ןענעז
 ןכארבעגסיוא ןענעז סע ןעוו ,1925 טניז

 רעדיוו ןדיי ןבָאה ,ןלַאפנָא עשיבַארַא יד

 -ייא ןעוועג זיא ןורבח .ןורבח טזָאלרַאפ

 ,ןורבח ,םילשורי טעטש 4 יד ןופ ענ

 סָאד טַאהעג ןבָאה סָאװ (תפצ ,הירבט

 ;הקולח רעד ןופ טלעג ןעמוקאב וצ טכער

 -כמה תרעמ,, ,י"הקולח, רעטרעווכוז עז
 ,"הלּפ

 יד ךינת ןיא זיא 'יגח., טרָאװ סָאד גה
 -םוי, ,"גָאטרעײפ, רַאפ גנונעכיײצַאב
 זַא ןעוועג ןעמונעגנָא זיא רעטעּפש ;''בוט
 יד טנעכײצַאב רָאנ ןעמ טָאה גח טימ
 גח) תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ םיבוט-םימי
 ,(תוכוסה גח ,תועובשה גח ,תוצמה

 ראפ שידי ןיא גנונעכיצאב אנח
 לָאצרעמ ןיא :געטרעייפ עכעלטסירק
 ןַארַאפ זיא ט"י היעשי ןיא .!'תואגח;
 רעבָא טָאה סָאװ ,'אגחל,, טרָאװ סָאד
 הרז הדובע ןיא .,גנוטיײדַאב ערעדנַא ןַא
 ןענעכיײצַאב וצ '!אתגח; ןַארַאפ זיא א"י
 ז"ל הטוס ןיא ;גָאטרעיײפ שידיי-טשינ ַא
 ,"םגח םוי, סע טסייה
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 רפס ןייז ןופ ןוא איבנ ןופ ןעמָאנ) ינח
 ירת ןופ רעט10 רעד) ך"'נת ןיא תואובנ
 טיצ רעד ןיא טבעלעג טָאה רע ;(רשע
 תולג ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןדיי יד ןעוו
 תיב ןט2 ועד טיובעג ןבָאה ןוא לבב
 עטצעל יירד יד וצ טרעהעג יגח :שדקמה

 סָאװ ,(יכאלמ ןוא הירכז ,יגח) םיאיבנ
 יז ןענעז ('ט אמוי) עיצידארט רעד טיול
 זיא סע ןעמעװ ףיוא ,עטצעל יד ןעוועג

 רעד :האובנ חור רעקיליײה רעד ןעוועג
 -רע ןיא ;ךעלטיּפַאק ייווצ טָאה יגח רפס
 ןוא לבברז) ןדיי יד רע טפָארטש ןטש
 ןענעז ייז סָאװרַאפ (עשוהי ןהכ םעד
 סָאד טשינכָאנ ןעיוב ןוא טקיסעלכַאנרַאפ
 טרָאד טרעוװו סע יװ ןוא ,שדקמה תיב
 רעקיזָאד רעד קנַאד ַא זיא טלייצרעד
 םייב טומ רעד ןרָאװעג טקעוורעד האובנ

 שדקמה תיב סָאד טָאה ןעמ ןוא קלָאפ
 יד רע טסיירט לטיּפַאק ןט2 ןיא ;טיובעג

 ןיז טעװ שדקמה תיב סָאד זַא ןדיי

 ןופ תולאש ךיוא רע טגערפ טרָאד ;סיורג

 טכירטש רע :םינהכ יד הרהטו האמוט
 רעד ןייז טעװ לבברז זא רעטנוא ךיוא
 -ידַארט רעד טיול .,דנאל ןיא רעשרעה
 -עורעביא-ך"נת רעשיריס רעד ןופ עיצ

 רעשיכירג רעד ןוא 'יאתטישּפ,, גנוצ
 לָאז אטניגַאוטּפעס גנוצעזרעביא-ךיינת
 "הת ןופ םירומזמ ןעוועג רבחמ ןבָאה יגח
 "נַא ןוא ז"ט תּומבי) ארמג רעד ןיא 'םיל
 יגח איבנ םעד ןבירשעגוצ ןרעוו (ערעד

 ,תוכלה ייר א

 ןדיי סָאװ ,תונברק ןופ ןעמָאנ הנינח
 םיבוט-םימי יירד יד ןיא ןעגנערב ןגעלפ

 -קמה תיב ןיא תוכוס ןוא תועובש ,חסּפ
 ןופ םיניד יד ןגעוו ;ןייז וצ בירקמ שד
 ,הגיגח אתכסמ יד ןַארַאפ זיא הגיגח

 ןיא תוינשמ אתכסמ ןופ ןעמָאנ ?תנינה
 ןַארַאפ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,דעומ רדס

 ;ימלשורי ןוא ילבב ארמג ןוא אתפסות

 ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב :םיקרּפ 3 טָאה

 26 לקדח--יגח

 ןופ ךיוא ןוא בוט-םוי ןוא הגיגח ןברק
 קרפ רעטייוצ רעד ;הרהט ןוא האמוט
 ןוא עשיטסימ יד טנָאמרעד !!ןישרוד ןיא,

 "תישארב השעמ, סערעל עשיפָאזָאליפ

 ."הבכרמ השעמ ,, ןוא

 םוצ ,שיאעמַארַא ןיא טויּפ ַא אידג דח
 טלייצרעד :חסּפ לש הדגה רעד ןופ ףוס
 רעטָאפ רעד סָאװ עלעגיצ ַא ןופ השעמ ַא

 ,"אידג דח;;) ןדליג 2 רַאפ טפיוקעג טָאה
 טָאה ץַאק ַא יװ ןוא ,('!עלעגיצ ןייא,

 ךָאנרעד ןוא ,עלעגיצ סָאד ןסעגעגפיוא
 ןוא ץַאק יד ןסעגעגפיוא טנוה ַא טָאה
 טָאה תומה ךאלמ רעד זיב ,רדסכ ױזַא
 -עג טָאה טָאג ןוא ,טחוש םעד ןטכַאשעג
 ןופ ןיז רעד :תומה ךאלמ םעד ןטכָאש
 תובא ןופ ערעל עטלַא יד זיא השעמ רעד

 ןַארַאפ זיא'ס זַא ,י"ךופטא תפטאד לע, 'ב

 םישעמ עטכעלש רַאפ גנופָארטשַאב ַא

 -ַאב ךיוא טעװ רעפָארטשַאב רעד זַא ןוא

 רַאפ תוישעמ עכעלנע :;ןרעװ טפָארטש
 ןכַארּפש יד ןיא ךיוא ןעמ טניפעג רעדניק
 "גארפ ,שטייד ןיא רעקלעפ ערעדנא יד ןופ
 רעד זַא ,טניימ ןעמ ;שילגנע ןוא שיזיוצ
 ןט15 ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא אידג דח

 ןיא לייוו ,דנַאלשטיײד ןיא טרעדנוהרָאי
 ןָאטשינ רע זיא הדגה רעשידרפס רעד

 ןיא םיא ןעמ טניפעג לָאמ עטשרע סָאד
 ןעמ ;1590 גַארּפ ןיא טקורדעג הדגה רעד

 רַאפ ןבעגעגוצ ןעמ טָאה סָאד וַא ,טלַאה
 ןפָאלשטנַא טשינ ןלָאז ייז ,רעדניק יד
 "תוקוניתה ונשיי אלש,,} רדס םייב ןרעוו
 ,(ארמג רעד ןופ

 "עו ,רושא ןיא ךייט ןופ ןעמָאנ ל2דרה
 יו .ןענופעג ךיז טָאה לאווק-רוא טנעמ

 -ארב) ןדע-ןג םייב ,טלייצרעד שמוח רעד
 תלגד רע טסייה ארמג רעד ןיא ;'ב תיש
 -ייא יד ןיא ;(ערעדנַא ןוא טי'ינ תוכרב)
 -.גיט; רע טסייה ןכארּפש עשיאעּפָאר
 טנָאמרעד רע טרעוו ארמג רעד ןיא ;!סיר

 ,לָאמ ליפ
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 -יצ, שטייט רעד שיאערבעה ןיא רדה
 "רדח,, ךיוא ןעמ טגָאז שידיי ןיא ;''רעמ
 טצונַאב סע טרעוו ןטסײמַא ;רעמיצ סלַא

 -מלמ יד ואוו ,טרָא סָאד ןענעכיײצַאב םוצ
 ךעלטנגייא .ךעלגניא טימ ןענרעל םיד

 םעד טכערּפשטנַא רדח זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק

 רדח ןעמָאנ רעד ;"עלוש,, קורדסיוא
 םירפס ערעטלע יד ןיא טכַארבעג טרעוו
 םירדח יד ;טרעדנוהרָאי ןט16 םעד טניז
 -עדישרַאפ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג ןענעז
 סָאד :ערעקירעדינ ןוא ערעכעה ,ןסאלק ענ
 ,"יקדרד,, ןסייהעג טָאה רדח עטסקירעדינ

 טימ טנרעלעג טרָאד טָאה דמלמ רעד ןוא
 "ייל) ףארט רעכַאנ ,תיב-ףלַא רעדניק יד

 "ייל) ""רודיס,, רעכַאנ ,(רעטרעוו יד ןענע

 שמוח ךָאנרעד ןוא ,(ןענעוואד ,ןצאז ןענע
 -עה סָאװטע םעד ןיא ;יי"שר ךָאנרעד ןוא
 ןענרעל ןביוהעגנָא ןעמ טָאה רדח ןרעכ
 הנשמ ןופ רעטרע עטכייל יד דניק ןטימ
 טָאה םירדה ערעכעה יד ןיא ,ארמג ןוא
 סָאד ןוא ,תופסות טנרעלעג ןיוש ןעמ

 ארמג,, ןענרעל טוואורּפעג ןיוש טָאה לגניא
 -עייל,, ןסייהעג טָאה סָאד ןוא ,י'ךיז רַאפ
 "מג טימ ךיוא ןגעלפ םידמלמ לייט ,'יןענ
 ןוא יי"שר טימ שמוח ןענרעל ךעלגניא-אר
 ךיוא לָאמלייט ןוא םינושאר םיאיבנ ךיוא
 ןענרעל ןביוהנָא םייב .םינורחא םיאיבנ
 ןפראוו וצ גהנמ רעד ןעוועג זיא תיב-ףלַא
 ,עבטמ ַא תיב-ףלא ןופ חול םעד ףיוא
 -ביולג ,ןעמונעגוצ טָאה דניק סָאד סָאװ
 ;ןפראוועגּפָארַא סע טָאה ךאלמ ַא זַא ,קיד
 ןייז טשינ ןגעלפ יקדרד ןופ ךעלגניא יד
 -ארמג יד ;רדח ןיא טכַאנײב רעטניוו
 ךיוא רדח ןיא טנרעלעג ןבָאה ךעלגניא
 טגעלפ לגניא סעדעי ;טכַאניב רעטניוו
 -רעל םוצ לטכיל ַא ךיז טימ ןעגנערבטימ
 ץוחַא ןייז טגעלפ םירדח לייט ןיא .ןענ
 ןעמ סָאװ ,רעפלעהַאב ַא ךיוא דמלמ םעד
 -טימ טגעלפ רע ;?!!רעפלעב,, ןפורעג טָאה
 -גניא יד ןענרעל ןיא דמלמ םעד ןפלעה
 םייהַא ןריפּפָא ,ךיז ןָאטנָא ייז ןפלעה ,ךעל
 טלייצרעד טרעוו טי''שעבה יחבש., ןיא)

 848 רדח

 זיא רע ןעוו בוט םש לעב לארשי יבר יו
 רע טָאה רעפלעב ַא רוחב סלַא ןעוועג
 "עג טימ םיײהַא רעדניק יד טריפעגּפָא

 -רעל ןביוהעגנָא ןעמ טָאה שמוח .(גנַאז

 ,"ארקיו, הרדס רעד ןופ דניק ןטימ ןענ
 יד טנרעלעג ןעמ טָאה םירדח לייט ןיא
 ןושל ,שידיי ןביירש סָאװטע ךיוא רעדניק
 יד ןוא ןענעכער לסיבַא רַאגָאז ןוא שדוק

 ,ךארּפשידנַאל רעד ןופ םידומיל עטשרע
 סָאד ןעוו .קינייו רעייז ץלַא סָאד רעבָא

 ארמג ןענרעל טנעקעג ןיוש טָאה לגניא
 ,ךָאי 1413 קידנעייז טלַא ,תופסות ןוא
 תיב ןיא ןענרעל ןעגנאגעגרעבירא רע זיא
 "ישי ןיא ןענרעל ןרָאפעג רעדָא ,שרדמה
 סנטסיימ ןייז ןגעלפ םירדח יד  תוב
 ןעמונעג טָאה דמלמ רעדעי ;עטאווירּפ

 ראפרעד ןוא ןרעטלע יד ייב ךעלגניא יד

 טסייה סָאד ,ןמז ןרַאפ טלָאצַאב ןעמָאקַאב

 רעדָא ,תוכוס זיב חסּפ ןופ ,רָאי בלַאה ַא

 "עג ךיוא ןענעז סע .חסּפ זיב תוכוס ןופ

 עכלעוו ןיא ,הלהק רעד ןופ םירדח ןעוו

 ןוא םניחב טנרעלעג ןבָאה ךעלגניא עמירָא

 ןופ טלָאצאב ןעמוקַאב ןבָאה םידמלמ יד

 ןעמ טָאה םירדח עקיזָאד יד ;הלהק רעד

 ןט20 בױהנָא ןיא ?'הרות דומלת,, ןפורעג

 ןייטשטנא ןביוהעגנָא ןבָאה טרעדנוהראי

 "קותמ םירדח, יד ,ןלױּפ ,דנאלסור ןיא

 ןעמ ואוו ,(םירדח עטרימרָאפער) 'ייםינ

 רעמ ןוא שידָאטעמ רעמ טנרעלעג טָאה

 -עה ענרעדָאמ יד ;םידומיל עכעלטלעוו

 טריפעג ןבָאה רעלעטשטפירש עשיאערב

 ןוא רדח עטלַא ןגעק ףמַאק ןקרַאטש ַא

 -גובײרשַאב יד) ןענרעל ןופ םעטסיס ןייז
 ןאמאר ןייז ןיא ןיקסנעלָאמס ןופ ןעג
 ;(ערעדנַא ןוא ''םייחה יכרדב העותה.
 -םיל .מ .א טיג הפוקתה ןטפירש יד ןיא

 -ּפוהַאב ,רדח ןופ גנוקידייטרַאפ ַא ץיש
 סָאד ןטלַאהרעד טָאה רדח רעד זַא קידנט
 םירדח עקילָאמַא ןגעוו -- .קלָאפ עשידיי
 סרעװָאנַאה ןיא עז טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא
 ןיא סמאהרבא ;ףוס םוצ 'ייהלוצמ ןוי,

 "עה ףיוא טצעזרעביא) ךוב ןשילגנע ןייז



849 

 "םייניבה ימיב םידוהיה ייח, שיאערב
 -ידיי סָאד; (רוציקב שידיי ןיא ךיוא ןוא

 -עדליש טיג ""רעטלאלטימ ןיא ןבעל עש
 ןדיי ייב דומילה רדס ןקילָאמַא ןופ ןעגנור
 ןיא ךיוא ;םירפס ןופ ןלַאװק יד ךיוא יו
 -עזרעביא רעשיאערבעה ןיא) סנאמעדיג
 ,לייט רעטירד ''םייחהו ''הרותה,, גנוצ
 (ףיטש ךרוד שידיי ןיא טצעזרעביא ךיוא

 ;רדה ןגעוו ןלאירעטַאמ ליפ ןעמ טניפעג
 ?לארשיב ךונחה תודלותל םירוקמ,, ףסַא
 ."רדחה,, ןייטשפראש

 -עג טרעװ גי"כ ארקיו שמוח ןיא שדה
 -שייץרא ןיא טדיינש ןעמ ןעוו זַא טגָאז
 ןטשרע םעד ןעמ לָאז ,האובת עיינ לאר
 א רַאפ ןעגנערב ,"רמוע, םעד ,טינש
 -ָאד םעד טגנערב ןעמ רעדייא ןוא ,ןברק
 -ובת רעיינ רעד ןופ ןעמ רָאט רמוע ןקיז

 ענעטָאברַאפ עקיזָאד יד סע טשינ הא
 ןוא הנשמ רעד ןיא טָאה האובת עיינ
 (רעטרע ערעדנַא ןוא חס תוחנמ) ארמג
 טָאה רמוע םעד ;(יינ) !"שדח,, ןסייהעג

 םעד שדקמה תיב ןיא ןעוועג בירקמ ןעמ
 ןברוח ןכָאנ ךיוא רעבָא .חסּפ גָאט ןט2

 -קמ טינ טָאה ןעמ ןעוו ,שדקמה תיב ןופ
 ןעמ טָאה רמוע ןייק רעמ ןעוועג ביר

 גָאט ןט2 םעד זיב שדח ןסע וצ ןטָאברַאפ
 רעד ןגעװ ;(ח'ס תוחנמ) טכַאנייב חסּפ
 לארשי:ץרא רעסיוא ךיוא וצ ,עגארפ
 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ,ןטָאבראפ שדח זיא
 -שמ םייבמר ןיא םיטרּפ .ןעגנוניימ ענעד
 .ןידימת תוכלה הרות הנ

 ."שדוח., עז שרה

 ,ןטפַאשלעזעג ןופ ןעמָאנ ןויצ יבבוח
 --- 1881 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז עכלעוו

 ,דנאלסור) רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא 6

 -קנארפ ,עינעמור ,ךיירטסע ,דנאלשטייד

 ןציטש וצ (עקידעמַא ,דנאלגנע .,ךייר

 ,לארשי:ץרא יא עיצאזינָאלָאק עשידיי

 ח"י ץיװָאטַאק ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 ןעדוח--(עדח

 ."שדוח ןטייווצ -

 עטלַא יד ןיא ןענעז עכלעוו ,םישדח 12 |
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 -יפ רעד רעטנוא (1884) ה"מרת ןושח
 ברה .רעקניּפ ןָאעל ,רד ןופ טפַאשרער
 "עג זיא ערעדנַא ןוא רעווילהָאמ לאומש
 -בוח עלַא ןוֿפ דנַאברַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאש

 דנַאברַאפ םעד ןיא ;ןטפַאשלעזעג-ןויצ-יב

 עטסנעזעגנָא יד ןעמונעגלײטנַא ןבָאה

 רעלעטשטפירש ןוא רעוט ללכ עשידיי
 "נא ןוא םולבנעליל ,םעה דחא ,יקצָאסיוו)
 זיא ןויצ יבבוח ןופ טעברַא יד .(ערעד
 "עג זיא סע יו םעדכָאנ רעכַאוװש ןרָאװעג

 נַאגרָא עשיטסינויצ יד ןרָאװעג ןפאש
 ."םזינויצ,, עז --- .עיצאז

 ."ייחב, עז תובבלה תובוח

 הנבל רעיינ ןייא ןופ טייצ יד שרוח
 -ָאמ,, רעד ,הנבל רעיינ רעטייווצ רעד זיב

 ;חרי ךיוא רע טסייה ךיינת ןיא ;?טַאנ
 ךיינת ןיא רימ ןעניפעג לָאמ עטשרע סָאד

 סָאו ,(שדח) '"שדוח,; ןעמָאנ םעד
 י"ייב, ,שדח,, טרָאװ ןופ רעכיז טמַאטש
 {ז תישארב שמוח ןיא ,הנבל עיינ יד

 םעדטנעכייצַאב ךיוא רימ ןעניפעג טרָאד
 ןיא ,"ינשה שדוחב,, ,לָאצ רעד טיול שדוח

 ןַארַאפ ןענעז רָאי ןיא

 טיול ןרָאװעג טנכיײצַאב ך"נת ןופ ןטייצ
 -ייווצ רעד ,שדוח רעטשרע רעד ,לָאצ רעד
 ןיא טרָאד :רעטייו ױזַא ןוא שדוח רעט
 יעיבשה שדחב;, רימ ןעניפעג 'ח תישארב
 ךיוא עבלעז סָאד ןוא ,(שדוח ןט7 ןיא)

 -דח לייט רָאנ ;ךיינת ןופ רעטרע ליפ ןיא

 ערעדנוזַאב ך"נת ןיא טַאהעג ןבָאה םיש

 ,םישדח ןופ ןעמענ עקיטציא יד .ןעמענ

 ,ירשת ,לולא ,בא ,זומת ,ןויס ,רייא ,ןסינ
 יד ןבָאה ,רדא ,טבש ,תבט ,ולסכ ,ןושח

 ןעוועג ןענעז ייז ןעוו ןעמונעגרעביא ןדיי

 ןושאר תיב ןופ ןברוח ןכָאנ תולג ןיא

 רעבירעד ;('א קרּפ הנשה שאר ימלשורי)
 ןיא רָאנ ןעמענ עקיזָאד יד ןעמ טניפעג

 -עג ןענעז סָאװ ,ך"נת ןופ םירפס יד
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 ,הירכו) לבב תולג ךָאנ ןרָאװעג ןבירש
 יד סָאװ ,םעד בילוצ ;(רתסא .,הימחנ

 סָאװ ,הנבל רעינ ןייא ןשיװצ טייצ

 רעד ןוא ,דלומ שיאערבעה ףיוא טסייה

 ןוא 29 יו רעמ זיא הנבל רעיינ רעטייווצ

 "עגנייא ןעמ טָאה ,געט 20 ןופ רעגיצניוו

 לייט ןוא 29 ןענעז םישדח לייט זַא טריפ
 ןעמ טפור געט 29 ןופ םישדח יד ;געט 0
 געט 20 ןופ םישדח יד ןוא ,!"םירסח.,

 !'םירבועמ,, ךיוא ןוא םיאלמ ןעמ טפור

 געט 20 ןופ שדוח םעד ךָאנ שדוח רעד

 ןענעז סָאד ,שדוח שאר געט ייווצ טָאה
 שדוח םענעגנַאגרַאפ ןופ גָאט רעט20 רעד
 שדוח םעיינ ןופ גָאט רעטשרע רעד ןוא
 הנשמ ןיא םירבועמ םישדח ןגעוו עז)
 סע סָאװ ,םעד בילוצ ;('ב קרּפ ןיכרע

 ךָאנ געט עקירעביא טלמאזעגנָא ךיז ןבָאה

 םישדח יד ןוא ןרָאי לָאצ רעסיוועג ַא
 ,רָאי-ןוז םוצ טסַאּפעגוצ טשינ ךיז ןבָאה

 ןט13 ַא ןבעגעגוצ ןרָאי לייט ןיא ןעמ טָאה
 עקיזָאד סָאד ןוא ,ינש רדא םעד ,שדוח
 ןגעוו .רָאי-רובע ןסייהעג ךיוא טָאה רָאי
 ךעלריפסיוא רימ ןבעג םינינע עלַא יד

 יד עז ;?"רעדנעלַאק, טרָאװכוז םייב
 רעדנוזאב שדוח ןדעי ןופ רעטרעווכוז

 ךיױוא ,(רעטייו יוזַא ןוא רייא ,ןסינ)

 ."שדוח שאר,

 -ָאנ ,?'ןבעל,, ,'היח,, טרָאװ ןופ) הוה
 רעד ףיוא יורפ רעטשרע רעד ןופ ןעמ
 ןטיול ;ןושארה םדא ןופ יורפ יד ,דרע
 -ַאב יז זיא 'ב תישארב שמוח ןופ רוּפיס

 ,טייז סנושארה םדא ןופ ןרָאװעג ןפַאש
 -יס ןטיול ,טָאה יז ;ןפָאלשעג זיא רע ןעוו

 ןדערנָא טזָאלעג ךיז ,'ג תישארב ןיא רוּפ

 ןופ ןטכורפ יד ןופ ןסע וצ גנאלש רעד ןופ

 ךיוא טָאה ןוא תעדה ץע םענעטָאברַאפ

 סלַא ןוא ,ייז ןופ ןסע וצ םדא ןבעגעג
 ןופ ןרָאװעג ןבירטראפ ייז ןענעז ףָארטש
 -עג זיא הוח רַאפ ףָארטש סלַא ;ןדע ןג
 ןדייל ןבָאה טעװ יז זַא ,ןרָאװעג טגָאז

 82 הדלוח---חוח

 ידלת בצעב,) רעדניק ןריובעג םייב
 ריא זיא עיצידארט רעד טול ;(''םינב
 עז -- .הלפכמה תרעמ רעד ןיא רבק

 ."שחנ. ,'הלּפכמה תרעמ,, ,''םדא;;

 ,"איבנ, עז הווח

 -לעפ 7 יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ 'וח
 טניואוואב ןבָאה סָאװ (םימע העבש) רעק

 "גייא ןבָאה ןדיי יד רעדייא לארשייץרא
 ןופ טייצ רעד ןיא דנאל סָאד ןעמונעג

 ןיא לָאמ ליפ טנָאמרעד טרעוו :שמוח
 -רע ערעדנַא ליפ ןוא 'י תישארב) שמוח
 ,(רעט

 ָאנ .(בוט-םוי ןופ ךָאװ רעומה לוח
 געט עטשרע יד ןשיווצ געט יד ןופ ןעמ
 םיבוט-םימי יד ןופ געט עטצעל יד ןוא
 לוח רעד טָאה חטּפ ןיא ;תוכוס ןוא חסּפ

 "ץרא ןיא ;געט 5 תוכוס ןוא געט 4 דעומה
 ןוא ,דעומה-לוח געט 5 חסּפ טָאה לארשי
 ליפ רעייז ןיא :דעומה לוח געט 6 תוכוס
 ןופ ןיד םעד דעומה לוח טָאה ןטכיזניה
 ןעמ ףרַאד תוכוס דעומה לוח ;בוטיםוי
 חסּפ) ללה טגָאז ןעמ :הכוס ןיא ןציז
 לייט רעטסערג רעד ,(ץנַאג תוכוס ,בלָאה
 -נוא רעד ;ןיליפת ןייק טשינ טגייל ןדיי
 ןיא סָאװ ,טעברַא ןיא רָאנ זיא דישרעט
 סָאד ביוא ןָאט ָאי ןעמ געמ דעומה לוח

 זַא ,טסייה סָאד ,"דבאה רבד;, ַא זיא
 -ּפָא ןענָאק טשינ רעטעּפש סע טעװ ןעמ
 ןענעז דעומה לוח ןופ םיניד יד .ןטעברַא
 ןופ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ןַארַאפ
 דעומה לוח טסייה טרָאד) יןטק דעומ,
 דעומ, ךיא ןוא ''דעומ,, םתס ךיוא

 .("ןטק

 האיבנ ַא יורפ ַא ןופ ןעמָאנ הדלוח
 הדוהי ךלמ והישאי ןופ טייצ רעד ןיא
 רָאנ ןבילבעג זיא רהיא ןופ ;םילשורי ןיא
 טָאג זַא ,(ב"כ 'ב םיכלמ) האובנ ןייא
 םילשורי ןוא ןדיי יד ןפארטשַאב טעוװ

 והישאי לייוו רָאנ ,דניז עשידיי יד רַאפ
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 ןיא סע טעװ ןָאטעג הבושת טָאה ךלמה
 -עּפש יד ןיא ןעשעג טשינ ןטייצ ענייז
 ןעמ טָאה הנשמ רעד ןופ ןטייצ ערעט

 הדלוח ןופ רבק םעד םילשורי ןיא ןזיוועג
 -ָאד םעד ;(דייל ןתנ יברד תובא) האיבנה
 ןיא טנייה ךיוא ןעמ טזייוו רבק ןקיז
 ,םילשורי

 אתכסמ רעטירד רעד ןופ ןעמָאנ ןילוח
 ,םיקרּפ 12 טָאה ,םישדק רדס ןיא תוינשמ
 תופרט ,הטיחש ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב

 תוכייש ַא ןבָאה סָאװ םיניד ערעדנַא ןוא
 ;תופוע ןוא תומהב ןופ שיילפ ןסע םוצ
 "ורי ;ילבב ארמג ןוא אתפסות טָאה יז

 -ורי רענענופעג רעד) ָאטשינ זיא ימלש
 -סױרַא ךיז טָאה םישדק רדס ףיוא ימלש
 ןילוח טרָאװ סָאד ,.(טשלעפעג סלַא ןזיוועג

 ,"קילייה:טשינ, ,"קידעכָאװ,, טײדַאב
 ,תומהב רָאנ טלדנַאהַאב אתכסמ יד לייוו
 ןרָאװעג טקילײיהעג טשינ ןענעז עכלעוו

 "נגעק ןיא ,שדקמה תיב םוצ תונברק סלַא
 ;תומהחב עטקילײהעג ''םישדק, וצ ץַאז
 ןבָאה ןטייצ עקילָאמַא ןיא םישרפמ יד

 ,ףילוח תטיחש,, ןפורעג ריא

 טרָאװ ןופ) שמוח ןעמָאנ טימ שמוה
 םירפס 5 יד ןָא רימ ןפור (ףניפ ,שמח

 ,ארקיו ,תומש ,תישארב ,הרות רעד ןופ
 רעד טיול ןענעז עכלעוו ,םירבד ,רבדמב
 השמ ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג עיצידארט

 םיבותכ ןוא םיאיבנה ירפס יד ןיא .ונבר
 תרות, קורדסוא םעד רימ ןעניפעג
 ןוא 'ח עשוהי) 'יהשמ רפס,, ןוא ''השמ

 ארמג רעד ןיא ;(ה"כ 'ב םימיה ירבד
 ייז ןרעוו רעטרע ערעדנַא ןוא וי'ט הליגמ

 ןיא ;?'הרות ישמוח השמח., ןפורעגנָא
 טרעו סע .!'םישמוח,, ייז ןסייה 'ס ןיטג
 ןעמָאנ םעד ןיא דישרעטנוא ןַא טכַאמעג
 טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג ןענעז ייז ביוא
 ביוא ןוא ,הרות ייז ןסייה הרות רפס סלַא
 -יירש ןופ םיניד יד טיול טשינ ,ךַאפנייא

 -- ,םישמוח ייז ןסייה ,הרות רפס ַא ןב

 854 לגעמה ינוח---ןילוח

 תורקל והמ,, ארמג יד טרעלק 'ס ןיטג ןיא
 געמ ןעמ יצ) י"תסנכה תיבב םישמוחב
 ;סױרַא םישמוח ןופ לוש ןיא ןענעייל

 רימ ןעניפעג 'ג קרּפ הליגמ ימלשורי ןיא
 "ות., ןעמאזווצ רעטרעוו ייווצ יד ךעלטייד

 ןבעג שמוח ןדעי ןגעוו ;??םישמוחו הר
 ןעמָאנ ןייז ןופ טרָאװכוז םייב רימ
 "ליוו יא ןוא 'תומש .,י'תישארב.,)
 -לביב יד ןופ ןעגנוניימ יד ןגעוו ;(רעט

 ,"קיטירק-ךיינת,, ןיא רימ ןבעג רעקיטירק
 יד ןופ ןעגנוניימ יד ךיוא ןבעג רימ ואוו

 ןגעק סױרַא ןטערט עכלעוו ,עטנרעלעג
 ארמג רעד ןיא -- .קיטירק-ךיינת רעד
 ןיא טלייטעגנייא םילהת רעד ךיוא טרעוו
 ןישמוח ינש,, ייגייל ןישודיקו י""םישמוח;,

 ,?'םילהת רפסב ול יתינש

 ַא ,קידצ ַא ןופ ןעמָאנ לנעמה ינוח
 -ץרא ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,תפומ לעב

 חטש ןב ןועמש ןופ טייצ רעד ןיא לארשי

 רעכעלנייוועג רעד רַאפ רָאי 80 ךרעל)

 טרעװ ג"כ תינעת ןיא ;(גנונעכערטייצ

 -נַאגעג טשינ זיא לָאמנייא זַא ,טלייצרעד

 טכַאמעג לגעמה ינוח טָאה ,ןגער ןייק ןעג

 לָאז ןופרעד) לוגיע ןַא ,דָאר ַא ךיז םורַא

 זַא ,ןריואוושעג ןוא ('ילגעמה,, ןסייה רע

 יו ןייגסיורא טשינ טרָאד ןופ טעװ רע

 סע ןוא .ןענעגער טינ טעװ סע גנַאל

 ארמג יד ןענעגער וצ ןבױהעגנָא טָאה

 טָאה חטש ןב ןועמש זַא ,טלייצרעד טרָאד

 ,םרח ןיא ןגייל טלָאװעג רַאפרעד םיא

 רעד בילוצ ןָאטעג טשינ סע טָאה רע רָאנ

 ןיא טרָאד .לגעמה ינוח ןופ תוקדצ

 יבר ארומא רעד טלייצרעד ג''כ תינעת

 -"גואוועג ךיז טָאה לגעמה ינוח זַא ןנחוי

 תביש תא 'ה בושב; קוסּפ ןפיוא טרעד

 סע ןיא ױזַא יװ ,יםימלוחכ ונייה ןויצ

 10 ןפָאלש לָאז שטנעמ ַא זַא ,ךעלגעמ

 ןיא ןעוװעג ןדיי ןענעז גנַאל ױזַא) רָאי
 לָאמניא ;(ןויצ תביש רַאפ לבב תולג
 א רעטנוא ןפָאלש טגיילעג ךיז רע טָאה
 ;רָאי 70 ןפָאלשעגּפָא זיא רע ןוא םיוב
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 רע טָאה טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רע ןעוו

 רע זַא ,םורַא ןעגנורעדנע יד טיול ןעזרעד
 ןעמוקעג זיא רע ;רָאי 70 ןפָאלשעג זיא

 ענייז ןענופעג טשינ ןוא טָאטש ןיא

 ןטעבעג טָאה רע ןוא ,לָאמַא ןופ טניירפ

 -רָאטשעג זיא רע ןוא טיוט םעד ךיז ףיוא

 טכארבעג טרעוו רוּפס רעבלעז רעד ;ןב
 עסיוועג טימ 'ג קרפ תינעת ימלשורי ןיא

 רעד ןיא ןעוועג זיא רע זַא) ןעגנורעדנע
 -לַא , ןיא סויוואלפ ;(לבב תולג ןופ טייצ

 ינוח זַא ,טלייצרעד 14 ךוב ,'"רעמיטרעט

 -חלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא
 ןוא סונקרוה רעדירב ייווצ יד ןשיווצ המ

 -עג טשינ טָאה רע לייוו ןוא ,סולבוטסירַא

 םעד לָאז רענייא זַא ,ןייז ללּפתמ טלָאװ

 -רָאמרעד םיא ןעמ טָאה ןגיזאב ןטייווצ

 טרעוװ 'ג קרּפ תינעת ימלשורי ןיא ;טעד

 ןטימ ךיוא לקינייא ןַא סינוח טכארבעג

 טרעו ג"כ תינעת ארמג ןיא ;ינוח ןעמָאנ

 ינוח ןופ , ךעלקינייא ןגעוו טלייצרעד

 .תפומ ילעב ןעוועג ךיוא ןענעז עכלעוו

 -שח םעד רַאפ טייצ רעד ןיא -- ןינוה
 ןיא ןעועג ןענעז דנַאטשפיוא םיאנומ
 ןטימ םילודג םינהכ עכעלטע לארשי ץרא

 ץרא זיא טייצ רענעי ןיא :וינוח ןעמָאנ
 טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעװעג לארשי
 ןופ לָאמלײט ןוא ןטפיגע ןופ לָאמלייט
 רעד ןעוועג זיא לודג ןהּכ רעד ןוא ,עיריס

 לייט ;דנאל ןופ רענרעװָאג רעשיטקַאפ
 עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה סוינוה יד ןופ

 רעד) וינוח ןייא -- .עלָאר עשיטילָאּפ
 ןועמש ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא (רעטייווצ
 ןופ קידצה ןועמש ,לייט טיול) לודג ןהכ
 ןכַאמ טוװאורּפעג טָאה רע ;(הנשמ רעד
 סע רעבָא ,קידנעטשטסבלעז לארשי-ץרא
 "עג זיא רע ןעגנולעג טשינ םיא זיא
 רעד רַאפ 185 רָאי םעד ךרעל ןברָאטש
 ןינח -- .גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג

 ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא ,רעטירד רעד
 "יסַא יד ןגעק ,םידיסח יד ,ןדיי עמורפ יד

 86 ןינוח

 -יריס רעד ;ןדיי עטריזינעלעה ,עטרילימ
 םיא טָאה סענאפיפע סוכויטנַא ךלמ רעש
 ןוא הלודג הנוהכ ןייז ןופ טצעזעגּפָארָא
 ,רעדורב ןייז טמיטשַאב טרָא ןייז ףיוא
 "עד ןופ ןוא ,ןָאזַאי ןטריזינעלעה םעד

 ,תורזג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןָא טלָאמ
 -םיאנומשח םוצ טריפרעד ןבָאה עכלעוו

 -עג טרעדרָאמרעד זיא וינוח ;דנַאטשפיוא
 -פניפ רעדָא) רעט4 רעד וינוח --- .ןרָאװ

 ןיא עלאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה (רעט

 -טנַא זיא רע :עטכישעג רעשידיי רעד
 ןוא םירצמ ןייק לארשי-ץרא ןופ ןפָאל
 סואעמָאלָאטּפ גינעק םייב ןעמוקאב טָאה

 ןלעטשוצפיוא שינעביולרעד יד ןט7 םעד

 -ָאּפאטנאעל טָאטש רעד ןיא ,םירצמ ןיא
 ןופ רעטסומ טל שדקמה תיב ַא סיל

 -עג ןיא סָאד .םילשורי ןיא שדקמה תיב

 "עג רעד רַאפ 156 רָאי םעד ךרעל ןעוו

 יד טָאה וינוח ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוו

 טלעטשעגפיוא ןוא ןעמוקַאב שינעביולרעד

 טָאה רע עכלעוו ןיא ,שדקמה תיב םעד

 תיב רעקיזָאד רעד :תונברק ןעוועג בירקמ

 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא שדקמה

 ט"ק תוחנמ ןיא ארמג יד ;'וינוח תיב ,

 תיב ןקיזָאד םעד ןגעוו אתיירב ַא טגנערב
 ,קלוחמ טרָאד ןענעז םיאנת יד ןוא ,וינוח
 הדובע רַאפ זױה ַא ןעוועג זיא סע יצ
 םשל) טָאג רַאפ ןעוועג זיא סע יצ ,הרז

 רעד ןעוועג זיא וינוח תיב רעד ;(םימש

 -יוועג ַא רַאפ רעטנעצ-טלוק רעזעיגילער
 רעד ךרוד ןטּפיגע ןיא ןדיי לָאצ רעס
 זיא וינוח תיב רעד זיב טייצ רעצנַאג

 ןופ ןברוח ןכָאנ רָאי ייווצ ןרָאװעג בורח
 סלַא םגה ,םילשורי ןיא שדקמה תיב ןט2

 טכארטַאב ייז ןבָאה רעטנעצ-טּפיוה רעייז
 "נָא טול :שדקמה תיב רעמילשורי םעד
 ךיוא וינוח תיב רעד זיא ןעגנוניימ ערעד

 -ילימ רעשידיי ַא רַאפ רעטנעצ ַא ןעוועג
 םיטרּפ -- .ןטּפיגע ןיא עינָאלָאק רעשיריט
 -תב תודהיהו םידוהיה,, רעוָאקירעשט ייב
 (א'צרת ביבא לת) ,,תיטסינלהה הפוק
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 ,""הנותח, עז הפוח

 -עג) טרָאװ שיאעמַארַא ןַא הפצוח
 הטוס ,י'יאּפצוח, ארמג רעד ןיא ןבירש
 סָאד טיידַאב ,(רעטרע ערעדנַא ןוא טי'ימ

 "רעכעח ןגעק ץרא ךרד ןָא ןטערטסױרַא
 טרעוו ןײמעגלַא ןיא ;ןשטנעמ עדנעייטש
 םירפס עזעיגילער עשידיי יד ןיא הּפצוח
 עכלעוו ,הדימ עטכעלש ַא סלַא טכארטַאב
 -עה םעד טימ טקירדעגסיױא ךיוא טרעוו
 הטוס ןיא ;'םינּפ תוזע,, טרָאװ ןשיאערב
 -ייא ןזַא ,טרָאװ סָאד ןַארַאפ זיא ט'ימ
 טקרַאטשרַאפ טעװ ןעמוק טעװ חישמ רעד
 טרעוװו לָאמליײט רעבָא ;הּפצוח יד ןרעוו

 "אב 'טייקטסיירד, ןופ ןיז ןיא הּפצוח
 "ךהנס ארמג יד ןוא ,הלעמ סלָא טכארט

 אימש יפלכ וליפא הּפצוח,, טגָאז הייק ןיר
 ןגעק ןליפַא טפלעה טייקטסיירד) 'יינהמ
 טרעוו ב"מ חבר תומש שרדמ ןיא ;(למיה
 -בש םיפוצח,, יד ןענעז ןדיי זַא טגָאזעג
 יד ,עטסיירד יד טסייה סָאד ,'תומוא
 ַא !רעקלעפ יד ןשיווצ ,עטסעפ ךיז ייב
 "הפוצח, ןסייהעג טָאה יורפ עטיישרַאפ

 הפוצח תחא, 'ד קרּפ תינעת ימלשורי)
 .(רעטרע ערעדנַא ןוא ,''הרשכ תחאו

 הנבי ןיא אנת ןמנרותמה תיפצוח
 רע ;טרעדנוהרָאי ןט2 טפלעה רעטנ ןיא

 -יטקארּפ רעד ,ןמגרותמ רעד ןעוועג זיא
 ןיא תוכלה יד ןופ רעלעטשפיונוצ רעש
 ןופ טייצ רעד ןיא הנבי ןיא אתביתמ רעד

 ןיא ;(ז"כ תוכרב) אישנה לאילמג ןבר
 ,טלייצרעד טרעוו 'ב יתבר הכיא שרדמ
 יגורה הרשע יד ןופ ןעוועג זיא רע זַא
 "רעד טרעוו טייל ןישודיק ןיא ןוא ,תוכלמ

 טָאה רעּפרעק ןייז ןופ לייט ַא זַא ,טלייצ
 טינ זיא ןוא טיוט ןכָאנ טרעגלאוועג ךיז
 'י תיעיבש הנשמ ןיא ;הרובק וצ ןעמוקעג

 ,הכלה ַא סנייז ןַארַאפ זיא

 ,"ןברח, עז ןברוה

 ןיא הבישי שאר ןוא ןדמל לאישוח

 58 ריזח---הפוח

 "רָאי ןט10 ןיא (עקירפא ןופצ) ןאורייק

 םימכח 3 ךָאנ ןוא םיא ןגעוו טרעדנוח

 ןופ הלבקה רפס ןיא) טלייצרעד טרעוו

 (ןט1 םעד דייבאר ,דואד ןבא םהרבא יבר

 -עג ןענעז ייז זַא ,השעמ עטמיראב יד

 ןוא ךַאז-הוצמ ַא רַאפ ףיש ַא ףיוא ןרָאפ

 -ספיש ַא ךרוד ןרָאװעג ןעגנאפעג ןענעז

 ייז ןופ ןדעי טָאה רעכלעוו ,ןַאטיּפַאק

 ואוו ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טפיוקרַאפ

 "ישי ַא טעדנירגעג טָאה ייז ןופ רעדעי

 -יל םעד טײרּפשרַאפ םורַא ױזַא ןוא הב

 "וח 'ר ;רעדנעל יד רעביא דומלתה-דומ
 ןבָאה רוּפיס ןקיזָאד םעד טיול לָאז לאיש
 ױזַא ןוא ןאורייק ןיא ןראוועג טפיוקרַאפ

 ןיא הרותה דומל םעד טײרּפשרַאפ םורַא
 טײצ רעטצעל רעד ןיא ;עקירפא:-ןופצ
 -ינג,, רעד ןיא די-יבתכ ןענופעג ןעמ טָאה

 ןזייו סָאװ ,(''הזינג,, טרָאװכוז עז) !!הז

 ןקיזָאד ןופ טייקיטכיר:טשינ רעד ףיוא
 עסיורג טָאהעג טָאה לאישוח יבר ;רוּפיס
 זיא ייז ןופ רעטסקיטכיוו רעד ,םידימלת
 "כוז עז -- .לאננח ונֹּבּר ןוז ןייז ןעוועג
 ."ענעגנַאפעג ריפ,, ,יילאננח.. רעטרעוװ

 ?יףשח., עז רופאו ןשוה

 לייט ןט4 ןופ ןעמָאנ טּפשמ ןשוה
 טלדנַאהַאב ,ךורע ןחלוש ןוא םירוט יד ןופ

 טלעג וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ םיניד עלַא
 ןחלוש, עז -- .תודע ,םינייד ,תועיבת
 ,"ךורע

 רַאפ תבש ןופ ןעמָאנ תבש ,ןווח
 יד טלָאמעד טגָאז ןעמ :באב העשת

 היעשי לטיּפַאק עטשרע סָאד הרטפה
 איבנ רעד ןכלעװ ןיא ,'יוהיעשי ןוזח,

 טוט תבש ןקיזָאד םוצ ;ןדיי יד טפָארטש
 עקידתבש עטשרעביוא ןייק ןָא טשינ ןעמ
 .רעורט ןופ ןכייצ טלַא םישובלמ

 ןופ שיילפ ןסע וצ טָאברַאפ רעד ריוח
 ארקיו) שמוח ןיא ןַארַאפ זיא ,ריזח ַא
 טגָאזעג טרעו סע ןוא ,(דייי םירבד ,אייי
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 ףיוא רשכ ןופ ןמיס םעד טָאה רע םגה זַא

 ןעָאלק יד ,הסרּפ סירפמ זיא רע) סיפ יד

 טשינ זיא רע רעבָא ,(ןטלָאּפשעצ ןענעז

 -וצ ףירַא טשינ טגנערב) הרג הלעמ
 רֶע טרעהעג רעבירעד ןוא (ןסע סָאד קיר
 ןדיי ייב ;:םייח ילעב ענעטָאברַאפ יד וצ

 טסואימרַאפ רעמ ןעוועג ריזח רעד זיא

 רעד ;המהב ערשכ-טשינ ערעדנַא עדעי יו
 סיוא טנכער (וס לטיּפַאק) היעשי איבנ

 "ריזח ןסע סָאװ יד ,"'ריזחה רשב ילכא;;
 םיאנוש עשידיי יד ;ןיירמוא סלַא ,שיילפ
 ןדיי ןופ גנוגײנּפָא עקיזָאד יד קידנסיוו
 אקוד ןדיי ןעגניווצ ןגעלפ ,ריזח ןגעק
 -פיוא-םיאנומשח רעד ןוא ,ןסע וצ סָאד
 טָאה ןעמ ןעוו ,ןכארבעגסיוא זיא דנַאטש
 ַא ןיז וצ בירקמ דיי א ןעגנואווצעג

 ארמג רעד ןיא ;('ב םיאנומשח) ריזח
 רופיס רעד טלייצרעד טרעוו חייס תוחנמ

 ןבָאה סולבוטסירַא ןוא סונקרוה ןעוו זַא
 סונקרוה ןוא המחלמ ךיז ןשיווצ טריפעג
 -נַא ןעמ טָאה ,םילשורי טרעגַאלַאב טָאה
 ערשכ ַא עטרעגַאלַאב יד ןבעג וצ טַאטש
 ףיורַא טקישעג ,ןייז וצ בירקמ המהב
 טָאה טלָאמעד ,ריזח ַא רעיומ רעד ףיוא
 "םירזח לדגיש רורא; ןעוועג רזוג ןעמ
 טעװ סָאװ רעד ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ)
 ""תורקי רוא,, רפס ןיא ;(םירזח ןעװעדָאה
 חישמ ןעוו זַא ,שרדמ ַא טכארבעג טרעוו
 ,רתומ ןרעוו ריזח טעװ ןעמוק טעוו

 םנורכז םימכח.  ןופ תובת ישאר ל"זח
 -ײצַאב םוצ טצונַאב טרעוו ןוא ,!'הכרבל

 ;ארמג ןוא הנשמ ןופ םימכח יד ןענעכ
 הנשמ רעד ךָאנ םימכח עשידיי יד ףיוא
 קורדסיוא רעקיזָאד רעד טרעוו ארמג ןוא
 ,טצונַאב טשינ ל'יזח

 ןופ ןטייצ יד ןיא תונזח ,םינוה ,ןוה
 -ייא ןסייהעג 'יןזח. טָאה ארמג ןוא הנשמ
 רעכלעוו ,לוש רעד ןופ שמש רעד ךעלטנג
 גנוטכא עבאגפיוא יד טַאהעג ךיוא טָאה
 -רעל ןוא ןענעװַאד רעדניק יד יוז ,ןבעג וצ

 60 ןזח---לייזח

 ןכיה האור ןזחה, 'א תבש הנשמ יד ;ןענ
 יד יװ טעז ןזח רעד) 'ייןירוק תוקונית
 רעטרע לייט ןיא רָאנ ;ןענעיל רעדניק
 טרעװ ערעדנַא ןוא אשנ ןיא ירפס
 רפס ןיא רענעייל רעד ןפורעגנָא ךיוא ןזח
 סָאװ רעד ךיוא ךעלניײשרַאװ ןוא הרות
 רעכלעו ,דומע ןרַאפ טנעװַאדעג טָאה
 חילש , ןסייהעג ךיוא ךעלנייוועג טָאה

 -ערג ַא ןַארַאפ זיא םעד ןגעוו) י'רוביצ
 ךורע, סטוהאק ןיא גנולדנַאהּפָא ערעס

 ןרעוו סע ואוו ,י"ןזח,, טרָאװכוז ,!'םלשה

 ןיא טשרע :(ןעגנוניימ עלא יד טכארבעג
 ךרעל) לבב ןיא םינואג יד ןופ טייצ רעד
 ןפורעג ןעמ טָאה (טרעדנוהרָאי ןט8 םעד

 -סות ;{"ןזח, דומע ןרַאפ רענעוואד םעד

 ןעמָאנ ןיא טגנערב ב"נ הכוס ןיא תופ

 ףרַאד רובצ רעד זַא ,ןואג קדצ ןהכ בר ןופ

 ךָאנרעד ןוא ןוח ןופ הכרב עדעי ןרעה

 טרעװ ןיסחוי רפס ןיא ;ןמא ןרעפטנע

 ןופ םיגהנמ יד ןגעוו ןתנ 'ר ןופ טכארבעג

 זַא םינואג יד ןופ טייצ רעד ןיא לבב

 "וחב ךיז טימ טַאהעג ךיוא טָאה ןזח רעד

 ,לוק ילעב) עמיטש רענייש ַא טימ םיר

 זַא ,טסייה סָאד ,(ברע םלוקו ,המיענ ילעב

 ,ןזח םעד ץוחַא ןעוועג זיא טלָאמעד ןיוש

 טרָאװ סָאד ןענאוו ןופ --- .םיררושמ ךיוא

 -ישרַאפ ןַארַאפ ןענעז ,טמַאטש 'ןזח ,

 זיא סע זַא ,ןגָאז לייט ;ןעגנוניימ ענעד

 ערעדנַא ;ךארּפש רעשיסרעּפ רעד ןופ

 -- ."ןזרח., טרָאװ ןופ זיא סע זַא ,ןטלַאה

 טימ ןוח ַא טכוזעג ןעמ טָאה ךעלנייוועג

 טנעקעג טָאה רעכלעוו ,עמיטש ענייש ַא

 ןרעװ ז"ט תינעת ןיא ןיוש ןוא ;ןעגניז

 רובצ חילש ןופ תולעמ יד טנכערעגסיוא

 -עג רעד -- .''ברע ולוקו המיענ ול שיו;

 -הו הרותה,, ןייז ןיא ןַאמעדיג רעטנרעל
 דנַאב ,גנוצעזרעביא עשיאערבעה) !!םייח
 -לטימ ןיא זַא טגנערב (77--16 טייז 3
 רעד תולהק עשטייד יד ןיא זיא רעטלַא

 -ַאב רעטנעקרענַא לעיציפָא ןַא ןעוועג ןזח
 -יגער עטלַא ןיא טרירוגיפ ןוא ,רעטמַא

 "רעטסיימגנאז; סלַא ןטנעמוקָאדיגנור



 הקזח 861

 ןופ טרָאד טגנערב רע ??רעגנעזרָאפ , ןוא
 א"ּפ ןמיס ץנימ םרהמ תובושתו תולאש
 "ָאו ,תונקת ןעוועג ןקתמ טָאה רעכלעוו

 ןייש ןייג :ןבָאה ףרַאד ןזח ַא תולעמ ערעס

 ,עמיטש ענייש ַא בָאה ,ןָאטעגנָא ןייר ןוא
 -ָאמַא יד ןיא ;טרָאװ ייב טרָאװ ןענעװַאד

 -רעּפ עשידיי עסיורג ןענעז ןטייצ עקיל
 ןגארטעג ןוא םינזח ןעוועג ןטייקכעלנעז
 יבר יו ,(רובצ חילש) ץיש לטיט םעד
 -דקא ,, ןופ רבחמ סמרָאװ ןיא ץייש ריאמ
 "עג ןבָאה םינזח יד .ערעדנַא ןוא !יתומ
 -לעוו טימ ,סעידָאלעמ עטמיטשַאב טָאה

 ענעדישרַאפ יד טנוואדעג ןבָאה ייז רעכ
 ןיא (ל"ירהמ) ןולומ בקעי יבר ;תוליפת
 (טרעדנוהרָאי ןט15) ייםיגהנמ,, רפס ןייז
 סעידָאלעמ עטמיטשַאב ןגעוו טלייצרעד
 "יולדג,, וצ ,םיארונ םימי ןיא יישידק, וצ

 וצ ןוא ,'"ךודוי לכה, וצ ,םיבוט-םימי ןיא
 עקיזָאד יד ;םיטויּפ ענעדישרַאפ ערעדנַא
 ןיא ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז סעידָאלעמ
 -כישעג רעד ןיא ןוא ,רעדנעל ענעדישראפ

 ןשיוצ ןעמ טדיישרעטנוא תונזח ןופ עט
 -עז עכלעוו ;''םידרפס,, יד ןופ חסונ םעד
 ןשיבַארַא םעד רעטנוא רעמ ןעוועג ןענ
 עשטייד יד ןופ חסונ םעד ןיא ,סולפנייא
 -עג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עשינעילַאטיא ןוא
 סולפנייא ןשילַאקיזװמ םעד רעטנוא ןעוו
 ילַא ןיא ;רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד ןֹופ

 -ָאלעמ עסיוועג זַא ןעמונעגנָא זיא ןיימעג

 עכלעוו וצ ,ןלוש יד ןיא תונזח ןופ סעיד

 תאירק ןופ סעידָאלעמ יד ךיוא ןרעהעג סע
 ייס ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש ייס) הרותה
 ,תורוטפה יד ןופ ךיוא יוװ ,(םיארונ-םימי
 ןוא ,עטלַא רעייז ןענעז ,ןענעייל-הליגמ
 ןטנעמעלע ךיז ןיא ןבָאה ייז זַא ךעלגעמ
 ןעוו ,שדקמה-תיב ןופ טייצ רעד ןופ ךָאנ
 ןעמ ;הריש רעייז ןעגנוזעג ןבָאה םייול יד

 "עלע עקיזָאד יד ןעניפעגסיוא טוואורּפ
 טייקכעלנע יד ןלעטשטסעפ ךרוד ןטנעמ
 ןדיי עלַא ייב סעידָאלעמ עסיוועג ןופ
 ןמית יו רעדנעל עטסטייוו יד ןופ וליפא
 עקיזָאד יד זַא ,טזייוו סָאװ ,(ערעדנַא ןוא
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 רעד ןופ ךָאנ ןענעז ןטנעמעלע-עידָאלעמ
 -אזוצ ןעוועג ןענעז ןדיי עלַא ןעוו ,טייצ

 -רָאי ןט16 ןיא -- .לארשי-ץרא ןיא ןעמ
 רעקיזומ עשידיי ןעוועג ןענעז טרעדנוה
 ןוא יסאר עד המלש 'ר) עילַאטיא ןיא
 -ָאמ וצ טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ (ערעדנַא
 יסאר עד ;סעידָאלעמ-תונזח יד ןריזינרעד

 {'המלש יריש , ןייז ןבעגעגסױרַא טָאה
 "יזָאד יד זיא ןרָאװעג טריפעגרוד רעבָא
 ןט18 ןופ ףוס ןיא טשרע גנואימַאב עק

 טימ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רעכַאנ ןוא
 ןופ םרָאפער רעצנַאג ןוא רעבלַאה רעד

 עטסדנטיידַאב יד וצ ;סעגָאגַאניס לייט
 -ָאלעמ-םינזח ןופ רעסאפראפ ענרעדָאמ
 ,יקסווָאדנאועל ,רעצלוז ןרעהעג סעיד

 המישר ַא -- .ערעדנַא ןוא יקסווָאקַאוװָאנ
 יד ןיא ךיז טניפעג םינזח עקילָאמַא ןופ

 -עג רעד רעביא ;?'תומושר,, רעכיבלמַאז
 ךיז טניפעג םינזח ןוא תונזח ןופ עטכיש

 "טלעוו-םינזח, טפירשטייצ רעד ןיא
 (ןָא 1935 ןופ עשראוו ןיא ןענישרעד)
 ןיא ןענישרעד) 'ייןָאקיסקעל-םינזח ,, ןוא
 יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ;(עקירעמַא

 הניגנה תודלות,, ןָאזלדיא ייב סעידָאלעמ
 ,"לארשי תוניגנ רצוא, ןוא 'יתירבעה

 עז -- ."ןדיי ייב קיזומ,, שטיווָאניבאר ;י

 ."קיזומ,, טרָאװכוז

 סלַא ץיזאב ןיא ךַאז ַא ןעמענ הקזח
 רעד ןרָאװעג ךיוא זיא ןופרעד ;םוטנגייא
 סָאװ ,טכער סָאד סלַא הקזח ןופ ףירגַאב
 טמענ ןעמ ןוא שיטקאפ טריטסיזקע טָאה
 ןריטסיזקע ףרַאד סע זַא ןָא רעבירעד
 יד ןיא ארמג רעד ןיא --- .רעטייוו ױזַא
 ענעדישרַאפ עקיזָאד עלַא יד ןרעוו תוכלה
 יװ ,טלדנַאהַאב טיירב הקזח ןופ ןפירגַאב
 ןעמענ ןופ הקזה ,('י ןילוח) ,תורשכ תקזח

 קרּפ ןישודיק הנשמ) ץיזַאב ןיא ךַאז ַא
 טפַאשנגײא ענעמונעגנָא סלַא הקזח ,('א
 ןיא הקזח 'ג אעיצמ אבב) שטנעמ ַא ןופ
 ןוא ,(ובוח לעב ינפב ווינט זיעמ םדא
 זה ַא רָאי 23 טלַאה רענייא ביוא ,הקזח
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 ןעגנערב טשינ רעמ רע ףרַאד דלעפ ַא יצ
 ארתב אבב) סנייז זיא סע זַא ,ןזײװַאב
 -לַאלטימ ןיא ;('םיתבה תקזח. 'ג קרּפ
 ןופ ןיד רעד טריפעגנייא ןעוועג זיא רעט

 ןעגנוגיואוו ייב רעדָא תוסנרּפ ייב הקזח
 ןעגנידסיוא טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ זַא

 ;גנוניואוו סמענייק רעדָא הסנרּפ סמענייק
 ונבר ןופ טמַאטש הנקת-הקזח עגיזָאד יד

 -ושתו תולאש יד ןוא ,הלוגה רואמ םשרג
 ליפ ךעלנייועג טלַאהטנַא םירפס-תוב
 .םיכוסכס-הקזח ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא

 ןרָאי יד ןיא) הדוהי ןופ ךלמ היקוח
 -טייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 725 --- 8
 טייצ ןייז ןיא :זחא ןופ ןוז ,(גנונעכער
 הכולמ עשידיי עטייווצ יד ןלאפעג זיא

 יד ןוא ,לארשי תוכלמ יד ,לארשי-ץרא ןיא

 ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז םיטבשה תרשע
 ןיא ;דנאל רעייז ןופ רושא ךלמ ן'כרוד

 רעד ;איבנה והיעשי ןעוועג זיא טייצ ןייז
 זַא ,טלייצרעד (ח"י 'ב םיכלמ) ךיינת
 טָאה ,ךלמ רעמורפ ַא ןעוועג זיא היקזח
 יּפָא ,רעטעגּפָא ענעדישרַאפ יד ןכארְבעצ
 -שא) רעמיוב עשירענידנצעג יד טקַאהעג

 גנַאלש םענרעּפוק םעד ןכארבעצ ןוא (תור

 ןטייצ סונבר השמ ןופ (תשחנה שחנ)
 רע :טנידעג ןבָאה ןדיי לייט ןכלעוו וצ

 טָאג וצ טסניד ענייר יד טריפעגנייא טָאה

 תרות ןופ תווצמ יד ןטיהעגּפָא טָאה ןוא

 טימ טקיטפעשַאב ךיז ךיוא טָאה רע .השמ

 ,דנַאל ןייז ןופ גנואיירפאב רעשיטילָאּפ

 -שלּפ יד ןגעק המחלמ עכיירגיז ַא טריפעג

 ַא ןופ לאפ ןיא זַא קידנבָאה ארומ :םית

 טָאטש יד טעװ םילשורי ןופ גנורעגַאלַאב

 טּפָאטשרַאפ רע טָאה רעסַאװ ןָא ןביילב
 רעסיוא (חלשה ימ) רעסאוו ןלַאװק יד
 לענוט ַא טקַאהעגכרוד ןוא טָאטש רעד
 "וט םעד ךרוד רעסַאװ סָאד טריפעג ןוא
 ןיא ;םילשורי ןייק דרע רעד רעטנוא לענ
 ןיא ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס
 רעד טימ ןייטש םעד ןענופעג םילשורי
 יובפיוא ןגעוו טפירשפיוא רעשיאערבעה

 864 רביח--היקזח

 ןופ) 'יהבקנ,/ טסייה רעכלעוו ,לענוט ןופ
 טייצ רעד ןיא ;('ןערעכעלכוד,, ,''הבקנ;
 בירחנס טָאה טפַאשרעה סהיקזח ןופ
 ידכ ,הדוהי ףיוא טרישרַאמ רושא ךלמ
 ןייז ןוא ,ןטכינרַאפ ןוא ןעמענוצנייא ריא
 קידנעמענייא ,הקשבר רעריפ-רעטילימ
 -עגוצ זיא ,הדוהי ןיא טעטש עלַא טעמכ

 -ורי וצ ײמרַא רעקרַאטש ַא טימ ןטערט
 איבנה והיעשי ;טרעגַאלַאב ריא ןוא םילש
 האובנ עטמירַאב יד טגָאזעג טלָאמעד טָאה

 "נס זַא ,"אבי אל תאזה ריעה לא. זַא

 רעד .ןעמענייא טינ םילשורי טעוװ בירח
 ַא טָאה טכַאנײב זַא טלייצרעד ךיינת
 רושא ןופ ײמרַא רעד ןיא טיוטעג ךאלמ
 טזומעג טָאה בירחנס ןַאמ טנזיט 5
 קידנעמוק ןוא ,םילשורי ןופ ןטערטּפָא

 .רעד ןיז ייווצ ענייז םיא ןבָאה םײזַא
 ,טָאה היקזח ;(ט'יי 'ב םיכלמ) טרעדרָאמ
 טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז ,סיוא טזייוו

 ןיא ;םירפס עשידיי עטלַא ןענעדרָאניײא
 טגָאזעג טרעװ ילשמ ןופ ה"יכ לטיּפַאק
 יד ןבָאה ןָא לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןופ זַא
 -רעביא רעדָא טלעטשעגפיונוצ םילשמ
 ךלמ היקזח ישנא, (''וקיתעה., ,ןבירשעג
 ז"ט ארתב אבב ןיא ארמג יד ;'הדוהי
 ותעיסו היקזח., זַא ,עיצידארט ַא טגנערב
 ןבָאה (רעפלעהטימ ענייז ןוא היקזח)
 ,היעשי םירפס-ך"נת יד ןבירשעגפיוא
 רעד ןיא :תלהק ןוא ,םירישה ריש ,ילשמ
 (רעטרע ערעדנַא ןוא ו"נ םיחסּפ) ארמג
 ןָאטעגפיוא טָאה רע זַא ,טלייצרעד טרעוו
 טָאה רע זא ,ערעדנַא ןשיוצ ,ןכַאז ךס ַא
 ,תואופר רפס םעד ןטלַאהַאב

 ."אווליס, עז אווליס היקזח

 ,יידניז, עז אטח

 ,"תונברק, עז תאטח

 עזַאָא-רבדמ ַא ,('רַאבײכ, זעל) רביה
 ןופ געוו ןפיוא רבדמ ןשיבַארַא רעד ןיא
 טיײצ רעד ןיא ;לאֹושי-ץראןיק אקעמ
 (טרעדנוהרָאי ןט7 ביוהנָא) דעמכַאמ ןופ
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 יבר דיי ךס ַא טניואוועג טרָאד ןבָאה

 -גב תועסמ, רפס) אלעדוט ןופ ןימינב

 טרָאד טָאה טרעדנוהרָאי ןט12 ןיא ('ןימי
 ןופ ןדיי יד ןגעוו ;ןדיי 1500 ןפארטעג

 ןיא סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רביח

 -בשה תרשע יד ןענעז ייז זַא ,רעטלַאלטימ

 ;בכר ןב בדנוי ינב יד ,השמ ינב יד ,םיט
 רענעי ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ זיא סע
 טבש רעשיבַארַא ןַא ןַארַאפ ןיא טנגעג

 ,תושפנ טנזיוט 60 ךרעל ןופ רביח ינב
 רענַאדעמכַאמ ןענעז עכלעוו ,רעפמעק

 ייר ַא ןוא רוּפכ-םוי ,תבש ןטיה ייז רעבָא
 -ּפָא סיבצ ןב עז) תווצמ עשידיי ערעדנַא

 "נכ , ןיא רביח ינב יד רעביא גנולדנַאה

 ,(שי'ת "תס

 לארשייץרא ןיא אנת יבר ,אקדיה
 ז"יק תבש ןיא ;טרעדנוהרָאי ןט2 ןיא

 "ועס 4 ןסע ןעמ ףרַאד תבש זַא ,רע טגָאז

 ;(ןטלַאה ערעדנַא יו ,תודועס 2 טינ) תוד

 ןשיוװצ ןסע סָאװ ןדיי עמורפ לייט ןַארַאפ
 םייקמ ידכ סעּפע ךָאנ תבש ןטיײצלָאמ יד
 ."הדועס סאקדיח יבר,, ןייז וצ

 לארשייץרא ןיא אנת יבר ,אקדיה
 ןדיי ייב עטנרעלעג-קודקד עטשרע יד
 ;טרעדנוהרָאי ןט10 עדנע ןיא טבעלעג
 -עג ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןעוו
 ןעמ ;ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ןברָאטש
 ןיוש רע טָאה 1012 ןיא זַא רָאנ טסייוו

 ןיא טניואוועג טָאה רע :טבעלעג טשינ
 "עמ ןופ טבעלעג ,אוואדראק ןיא ,עינַאּפש
 םחנמ קדקדמ ןופ דימלת ַא ןעוועג ;ןיציד
 ןבא הנוי ןופ יבר רעד ןוא קורס ןב
 טָאה רע :!דיגנה לאומש יבר ןוא חאנג
 קודקד ןיא טריפעגכרוד רעטשרע רעד
 -רעטרעו עשיאעובעה יד זַא ,ללכ םעד
 ,לעּפ) תויתוא 3 ןופ ןעיײטשַאב ןעלצרָאװ
 -רַאפ רעטשרע רעד ךיוא טָאה רע ;(דקּפ
 -ַארַא ןוא שיאערבעה ןכַארּפש יד ןכילג
 -עלקרעד ןעמוקַאב םודַא ױזַא ןוא שיב
 עכעלדנעטשרַאפמוא ךס ַא רַאפ ןעגנור

 66 יכלבה יויח---אקדיח

 טָאה םירפס ענייז ,רעטרעוו עשיאערבעה
 ארזע ןבא רעד ;שיבַארַא ןיא ןבירשעג רע
 ,רפס ןייא ;ןלעטש ךס א ייז ןופ טגנערב

 -יא ארזע ןבא רעד טָאה ,דוקנ רעביא
 רעד טָאה רע ;שיאערבעה ןיא טצעזרעב
 ןענימרעט יד טלעטשעגטסעפ רעטשרע
 ןײמעגלַא ןיא ןענעז עכלעוו ,קודקד ןופ
 עז סנטצעל -- .טנייה ךיוא ןעמונעגנָא

 ענייז עכעלטע קורד ןיא ןענישרעד ןענ
 .(טונ ,סעקוד ,ווארטסאי ךרוד) םירפס

 רעשידיי ,(יכלאבה יוויכ) יכלבה יויח
 יד ןופ רענייא) רעקנעדיירפ ,רעטנרעלעג

 "עז עכלעוו ,רעקנעדיירפ עשידיי עטשרע

 ,רעקיטירק-ך"נת ,(טנַאקַאב זדנוא ןענ
 טרעדנוהרָאי ןט8 ןופ ףוס ןיא טבעלעג
 ,ךלַאב ץניװָארּפ רעד ןיא) עיסועּפ ןיא
 ענייז ;(יכלבה ןעמָאנ ןייז זיא ןופרעד

 רימ ןוא ,ןעגנאגעג ןריולרַאפ ןענעז םירפס
 -ייז סָאװ ,ןופרעד רָאנ םיא ןגעוו ןסייוו

 "יורג יד ,רענגעק עפרַאש ערעטעּפש ענ
 רעד ,ןואג הידעס בר םימכח עשידיי עס
 תובושת ןעגנערב ,ערעדנַא ןוא ,ארזע ןבא
 -יסרוקיּפא ןוא קיטירק יד ןרעפטנעוצּפָא

 יז ןעמעוו) יכלבה יויח ןופ תונעט עש
 ("יבלכה יויח,, םרָאפ-טָאּפש ןיא ןָא ןפור
 זַא ,טגָאז ןואג הידעס בר ;ךיינת ןפיוא
 טלעטשעגסױרַא רפס ןייז ןיא טָאה יויח
 -עג טָאה רע ;ך"נת ןגעק תונעט 0
 "ייא ןופ טריטסיזקע טלעוו יד זַא ,ןטלַאה

 טָאה שטנעמ רעד זַא ,טנקיילעג ;ןָא קיב
 יד ןרעלקרעד טוואורּפעג ;ןליו ןעיירפ
 תעירק) עבטח ךרד טימ ךיינת ןופ םיסינ
 -עג טָאה השמ לייוו ,ןעוועג זיא ףוס םי
 טלַאפ רעסאוו סָאד ןעו טייצ יד טסואוו

 ןזיװעגנָא ךיוא טָאה רע :;(המודכו ּפָא
 טערט הידעס בר :ך""נת ןיא תוריתס ףיוא
 ד"באר רעד ;ףרַאש רָאג סיורא םיא ןגעק
 טָאה יויח זַא ,טלייצרעד הלבקה רפס ןיא
 םידמלמ ןוא שמוח ַא ןבירשעגנָא ןיילַא

 בר ןוא ,רעדניק טימ טנרעלעג םיא ןבָאה
 לאומש .,רד ;טפַאשעגּפָא סָאד טָאה הידעס
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 ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה יקסנאנזָאּפ םהרבא
 וועשטידרעב) י"יכלבה יויח,, גנולדנַאהּפָא
 סיוא טנכער רע עכלעוו ןיא ,(ה"יסרת
 -רעד טרעוו יויח עכלעוו ןיא םירפס עלַא
 ,טנָאמ

 -- עיברעס ןיא 1660 הימחנ ,ןויח
 ;עקירפַא-ןופצ ,סינוט ןיא 1720 ךרעל

 ןופ רעגנעהנָא ,טסירוטנַאװַא ,לבוקמ
 -בח ןיא טנרעלעג :חישמ סלַא יבצ יתבש
 רעכַאנ ,טעטש ייר ַא ןיא בר ןעוועג ,ןור
 תפצ ןיא הלהק רעד ןופ (ריידש) חלושמ
 -מאז וצ טלעו רעד ףיוא ןיאפוצמורַא

 -בק ַא ןעוועג רבחמ טָאה רע ;טלעג ןעל
 ייוצ טימ 'יאלוכד אתונמיהמ,, רפס-הל

 שדק תיב,, ןוא "םיהלאל זע, םישורּפ

 -יװטנַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,!'םישדקה
 "יתבש יד ןופ הטיש-הלבק עצנַאג יד טלק

 -עגרעביא טָאה טָאג זַא ,רעגנעהנָא-יבצ

 ;ןריגער םוצ יבצ יתבש וצ טלעוו יד ןבעג

 טשינ ,ןפָא ןבירשעג טשינ סָאד טָאה רע
 ןעמָאנ סיבצ יתבש וליפַא טנָאמרעד

 -גיא ןרָאװעג זיא הטיש-טנורג יד רעבָא
 ןעגנולעג םיא זיא סע ;טלקיװטנַא ןצנַאג
 םינבר יד ןופ תומכסה יד ןעמוקַאב וצ

 "נָא ןוא ץכ ילתפנ יבר ,םײהנּפָא דוד יבר
 רפס סָאד טקורדעגּפָא טָאה רע ןוא ,ערעד
 -שא יבצ יבר טשרע ;1712 ןילרעב ןיא
 -בש יד טקרעמַאב טָאה (יבצ םכח) יזנכ

 טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ןעגנוניימ-יבצ-ית
 -עגסיורַא םיא ןגעק זיגאח השמ יבר

 ןויח :םרח ןיא טגיילעג םיא ןוא ןטערט
 ןייז יזנכשא יבצ יבר ןגעק ןבירשעג טָאה
 ךיז טָאה סע ."'יבצ דצה, טעלפמַאּפ
 לייו ,הקולהמ עקרַאטש ַא טלקיװטנַא
 המלש יבר) םינבר טַאהעג טָאה ןויח

 "עג ָאי םיא ןופ ןבָאה עכלעוו ,(ןויליאַא
 ןטעלפמַאּפ ןענישרעד ןענעז סע .ןטלַאה
 "עג רעכַאנ טָאה ןויח .םידדצ עדייב ןופ
 רע ןוא ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנאוו
 יבר .עקירפַא-ןופצ, ןיא ןברָאטשעג זיא
 תנשמ,, ןייז ןיא רעביא טיג זיגאח השמ

 68 אייח---ןויח

 טדמשעג ךיז טָאה ןוז סנויח זַא !יטימכח
 -ידיי רעד ןגעק ןטערטעגסיורא זיא ןוא

 -לות,, אנהכ ייב םיטרּפ -- .עיגילער רעש
 ,"םיאתבשהו םילבוקמה תוד

 ךארב ןיא 1806) שריה יבצ (1 -- תויח
 -גרעלעג ןוא בר (גרעבמעל ןיא 1855 --
 ןוא בר טשרעוצ ;לארשי תמכח ןיא רעט
 טנעקעג !שילַאק ןיא ךָאנרעד ,ווָאקלושז

 גנערטש ןעוועג ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא
 "עג קיטייצכילג ןוא ,שיסקָאדָאטרָא
 דומלת ןוא עטכישעג עשידיי טשרָאפ

 -עלטפַאשנסיװ ןופ סָאמ רעסיוועג ַא טימ
 תרות,, ןענעז םירפס ענייז ;עדָאטעמ רעכ
 הרות ןופ תודוסי יד רעביא) יםיאיבנ

 'ייבצ תרטע., ,(הּפ לעבש הרות ןוא בתכבש
 ,(םישרדמ ןוא םימוגרת רעביא תוריקח)

 -יקח) יידומלתה אובמ,, ,י"הארוה יכרד;,

 ארמג רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא תור

 תובושתו תולַאש, ,(ילבב ןוא ימלשורי
 "ער רעד ןגעק ''תואנק תחנמ ,''ץרהמ

 -עג ,ס"ש וצ "תוהגה ,, ,גנוגעװַאב-םרָאפ

 -סיוא-סייש רענליוו עסיורג יד ןיא טקורד
 ןענַאטשעג זיא רע :ערעדנַא ןוא ,ןבַאג
 -ָאּפאר ,לַאמכארק טימ גנודניברַאפ ןיא
 רענעי ןופ עטנרעלעג ערעדנַא ןוא טרָאּפ
 טריפעג רע טָאה טרָאּפָאּפאר טימ ;טייצ
 עכעלטפַאשנסיװ ןיא קימעלָאּפ עפרַאש ַא
 ,(1927 == 1876) ץרּפ יבצ (2 -- .ןגארפ
 -וצ :תויח שריה יבצ יבר ןופ לקינייא
 רַאנימעס-רעניבאר ןיא רָאסעפָארּפ טשרע
 רעכַאנ ,ץנערָאלפ ןופ טעטיסרעווינוא ןוא
 עג ;ןיוװ ןיא רעניבַאר-רעביוא (1914 ןופ)
 "יטסינויצ ;לארשי תמכח ןיא רעטנרעל
 -ןסיו טכעלטנפערַאפ ;רעוט-ללכ רעש
 ,סומע ,םילהת וצ םישוריּפ עכעלטפַאש
 ך"נת, סאנהכ םהרבא ןיא) רשע ירת
 "יו ערעדנַא ךיוא .יו ('יעדמ שורּפ סע
 ,ןטעברַא עכעלטפַאשנס

 ןיא לארשי-ץרא ןיא אנת יבר ,אייח
 טייצ רעד ןיא ,םיאנת יד ןופ רוד ןטצעל

 ןופ רדסמ (אישנה הדוהי יבר) יבר ןופ
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 יבר ןפורעגנָא ךיוא טרעו :הנשמ רעד

 "עג ןריובעג זיא רע :הבר .אבור אייח
 -שייץרא ןייק ןעמוקעג ,לבב ןיא ןרָאװ
 ,בושח ױזַא ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ;לאר
 יד ןַא ,םיא ןגעװו טגָאזעג טָאה ןעמ זַא

 ןופ ןרָאװעג ןסעגרַאפ טַאהעג זיא הרות
 לבב ןופ ןעמוקעג זיא אייח יבר ןוא ,ןדיי

 טלעטשעגטסעפ קירוצ ףיא טָאה ןוא
 -רעד טרעוו תוקדצ ןייז ןגעוו ;('כ הכוס)
 ו"ק תובותכ ,ה"פ אעיצמ אבב ןיא טלייצ

 ןיא ;:ארמג רעד ןיא רעטרע ערעדנַא ןוא
 -רעד טשינ ןעמָאנ ןייז טרעוו הנשמ רעד
 ךס ַא ןעועג רבחמ טָאה רע :טנָאמ
 -ַאפ זיא סע ןוא ,(א"מק ןילוח) תותיירב

 -עגפיונוצ טָאה רע זַא ,גנוניימ ַא ןאר
 לקנארפ ייב םיטרּפ) אתפסות יד טלעטש

 תוכלה ענייז ,('ימלשוריה אובמ,, ןיא

 ןענעז .(('אייח יבר אנת;,) תותיירב ןוא

 ;רעטרע ליפ ןיא ארמג רעד ןיא ןַארַאפ
 -לת-טּפיוה ןייז ןעוועג זיא היעשוא יבר

 ענייז ןרעהעג םידימלת ענייז וצ ;דימ
 ןייז ךיוא יוװ ,היקזח ןוא הדוהי ,ןיז ייווצ

 טָאה יבר .בר ארומא רעד ,ןוז-רעדורב
 םיא ןוא ץרא-ךרד סיורג טַאהעג םיא רַאפ
 םגה ,(ז"ט ןטק דעומ) 'י'רמ,, ןעפורעג
 םיא ןופ ;דימלת א סיבר ןעוועג זיא רע

 ַא ךיוא תוכלה ליפ ץוחַא ןַארַאפ ןענעז
 טגָאזעגנָא טָאה דע :רעטרעוװ-הדגא ךס

 "וק טעװ ןַאמערָא ןַא ןעוו זַא ,בייוו ןייז

 סָאד ןגָארטנגעקטנַא םיא יז לָאז ,ןעמ

 -יא ביוא ידכ ,ריט רעד וצ טיורב לקיטש
 לָאז טײלעמערָא ןרעוו ןלעװ רעדניק ער

 ןעוו :טורב ןגָארטנגעקטנַא ךיוא ייז ןעמ
 סָאװרַאפ ,טגערפעג םיא טָאה בייוו סָאד
 -עג רע טָאה ,רעדניק יד ױזַא טלעש רע
 הללק ןייק טשינ ןיא סָאד זַא ,טרעפטנע

 זיא סע ,םלועב רזוחש אוה לגלג., רָאנ
 זיא טנייה ,טלעוו רעד ןיא עלעדער ַא יו

 ,םעדָא רעטייווצ ַא זיא ןגרָאמ ,םערָא רעד
 ה"כ ןטק דעומ ןיא -- .(א"נק תבש)
 ןיא איח יבר ןעוו זַא טלייצרעד טרעוו

 80 רעניזעזָאלָאוװ םייח---םייזח

 ןופ ןערעייפ ּפָארַא ןענעז ןברָאטשעג

 לייט ןליוו ד"יכ הדנ ארמג רעד ןופ ;למיה
 ןברָאטשעג זיא אייח יבר זַא ,ןעמענָא

 ןאמייה ןיא םיטרּפ --- .טיוט סיבר ךָאנ
 ."םיארומאו םיאנת תודלות,,

 -וּפָאּפ ,ןעמָאנ-ןענָאזרעּפ ,(ןבעל) םייח
 זיא סע :ןזָא רעטלאלטימ ןופ ןדיי ייב רעל
 ףַאלש רעייז זיא ןַאמ ַא ןעוו זַא ,גהנמ ַא

 ַא ,,םייח,, ןעמָאנ םעד וצ םיא ןעמ טיג
 םעד וצ ךיוא ןבעג לייט ;ןבעל םוצ הלוגס
 וצ ןעמ טיג יורפ ַא ??רעטלַא , ןעמָאנ
 ?עטלַא רעדָא !'היח,, ןעמָאנ םעד

 -- ןופג םאטשרעבלַאה םייח
 (עיצילַאג ןיא זנאצ ןיא יבר 6
 יבר ;רעצישּפאר ילתפנ יבר ןופ דימלת

 רעסיורג ַא ךיוא ןעוועג זיא רעזנַאצ םייח
 "םייח ירבד,, רפס ןייז ךרוד ןוא ,ןדמל
 "וצ ;םיקסוּפ יד וצ טנכערַאפ רע טרעוו

 -יר לארשי יבר טימ גנוריסַאּפ רעד ביל
 רעכלעוו ,רעוועיל רעב יבר ,ןוז סרענישז
 ַא ןרָאװעג זיא ,םיליכשמ וצ קעװַא זיא
 "נַאצ םייח יבר ןשיוװצ הקולחמ עסיורג
 םהרבא יבר) רעדירב סרעב יבר ןוא רעז
 ןעמ ,(ערעדנַא ןוא ארוגידאס ןופ בקעי
 ןטייוצ םעד רענייא טגיילעג ךיז טָאה

 -עג ךיוא זיא רעזנַאצ םייח יבר ;םרח ןיא
 ןיא ןוא ,תפומ לעב סלַא טנַאקַאב ןעוו

 ןוא "תורוא רשע) םירפס עשידיסח יד
 -וּפס םיא ןגעוו טלייצרעד ןרעוו (עלעדנַא
 יד ּפָא ןעמַאטש םיא ןופ :תוישעמ יר
 עיצילַאג ןיא טנַאקַאב ןענעז סָאװ םייבד

 ןטסײמַא ."ךעלקיניא רעזנַאצ, סלַא
 "?םַאטשרעבלַאה ,, ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ

 ,(ערעדנַא ןוא ווָאבָאב ,עוואניש)

 (1821 -- 1749) רענישזָאלַאװ םייח
 רעד ןופ רעדנירג ,הבישי שאר ןוא ןדמל
 ַא ןעוועג זיא רע :ןישזָאלָאװ ןיא הבישי
 רע ;ןואג רענליוו והילא יבר ןופ דימלת
 ןיא .הלבק טימ ןעמונרַאפ ךיז ךיוא טָאה
 רעד ןיא ןעמונעגלײטנַא רע טָאה 6
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 ןופ עגאל יד ןרעסעברַאפ וצ ץנערעפנָאק
 סעינרעבוג יד ןיא ןטסינָאלַאק עשידיי יד
 ךיא טָאה רע ;קסנימ ןוא ןָאסרעכ ןופ

 רעטלעג-ללוכ יד ןקיש סָאד טריזינַאגרָא
 -ַאפ ןענעז הכלה ןיא .,לארשי-ץרא ןייק

 טקורדעג תובושתו תולאש םיא ןופ ןַאר

 שפנ, רפס ןייז ;'בוט םוי תשודק,, ןיא
 ירבד ןגעוו זיא (1824 ענליוו) ""םייחה

 ,רסומ

 ,י"רטע, עז רטע ןב םייח

 םייב לארשי:ץרא ןיא טָאטש הפיח
 "רכ גרַאב ןופ סנסופוצ ,םי ןשידנעלטימ
 טשינ טָאטש יד טרעוװ ך"נת ןיא ;למ
 טנָאמרעד ןרעוו ארמג רעד ןיא ;טנָאמרעד

 אפיח ןמד ימידבא 'ר) הפיח ןופ םיארומא
 בושי רעד ;(ערעדנַא ןוא ,ג'יל ןישודק

 טרעסערגרַאפ קרַאטש ךיז טָאה ןדיי ןופ

 הפיח םורַא :1918 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ
 -רַאװק עשידיי ןרָאװעג ןריובעג ןענעז

 ,'"למרכה רדה., רעד למרכ טימ ןיא) ןלַאט
 ,"הזוחא ,, ,י'ילמרכה רה. רעד גרַאב ןפיוא
 ןופ ןופצ וצ ,י'םילג תב;, םי םייב ןטנוא

 תירק טעטש יד טימ ייץרפמ,, רעד הפיח
 -גַא ןוא אטע רפכ ,קילאיב תירק ,םייח
 ןַארַאפ ןענעז הפיח םורַא ןוא ןיא ;(ערעד
 -טנעמעצ יד ,ןקירבַאפ עשידיי עסיורג
 ,,ףמש,, קירבאפ-לייא יד ,י"רשנ,, קירבַאפ
 ןוא (''תולודגה תונחט,,) ןלימ ערעסערג יד
 -עג ןבָאה 1948 ןיא בייהנא :;ערעדנַא
 טנזױט 120 ךרעל הפיח ןיא טניואוו

 -עמכַאמ טנזיוט 22 :ייז ןופ ,רעניואוונייא
 עכעלטסירק טנזיוט 14 ,רעבַארַא עשינאד

 80 ןוא רעקלעפ ערעדנַא ןוא רעבַארַא
 ןבָאה ןדיי יד ןעוו רעבָא ;ןדיי טנזיוט
 ןענעז 1948 רָאי ןיא הפיח ןעמונעגנייא
 הפיח .,ןפָאלטנַא טרָאד ןופ רעבַארַא ךס ַא
 -עג) דנַאל ןיא טרָאּפ ןקיצנייא םעד טָאה
 -כיוו רעד ךרודאד זיא ןוא (1922 טנפע
 -ץרא ןופ רעטנעציסלדנַאה רעטסקיט

 {טרָאּפמיא ןוא טרָאּפסקע רַאפ לארשי

 822 םכח--רטע ט סײח

 "טפַאנ יד ךיוא ךיז ןעניפעג הפיח ןבעל
 לוסָאמ ןופ טפַאנ םעד ןריפ סָאװ ןרער
 ,םי ןשידנעלטימ םוצ זיב

 ןיא ,(עיצינעפו רוצ ןופ גינעק םריח
 ,ךלמה המלש ןוא ךלמה דוד ןופ טייצ רעד

 טעדניירפאב ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ
 טָאה רע ;'ה 'א םיכלמ ,'ה 'ב לאומש)
 םעד ןעיוב וצ ץלָאה המלש וצ טקישעג

 ןיא -- .(('ה 'א םיכלמ) שדקמה תיב
 ףיוא טגָאזעג תואיבנ טרעוו חייכ לאקזחי
 "ּפָארַא טעװ רע זַא ,רוצ ןופ רעשרעה םעד
 ןוא שרדמ ןיא ;טייקסיורג ןייז ןופ ןלַאפ

 טכארבעג ןרעוו (טוקלי ,ה""ע ןילוח) ארמג
 ןשיוצ ,תודגַא ענעדישרַאפ םעד ןגעוו
 טיובעג טָאה רע זַא ,(טוקלי) ערעדנַא
 ןייז בילוצ זַא ןוא ךיוה רעד ןיא ןצַאלַאּפ

 -עג טָאג םיא טָאה ךיז ןטלַאהסיורג
 .טפָארטש

 -ערבעה ףיוא םימכח ,המכח ,םכח
 ןַאמ רעגולק ַא ייס י'םכח., טסייה שיא
 עבלעז סָאד ןוא ,ןַאמ רעטנרעלעג ַא ייס
 -עג ךיוא ןוא ,טפַאשגולק ,י'המכח,, זיא

 ןעניפעג רימ ןעוו .ערעל ,טײקמַאזטנרעל
 -כח,, גנונעכיײצַאב יד 'א רתסא תלגמ ןיא
 "עג יד ןעמ טניימ ,''םיתעה יעדוי םימ

 רימ ןעוו עבלעז סָאד ;ןשטנעמ .עטנרעל
 המלש ןגעוו 'ה 'א םיכלמ ןיא ןעניפעג
 לכ תמכחמ המלש תמכח ברתו, ךלמה
 ,'.םדאה לכמ םכחיו,; ןוא ""םדק ינב

 זיא ,ןסיוו ןייז ,ערעל ןייז זַא ,ןעמ טניימ
 עלַא ןופ ןסיו םעד ןופ רעסערג ןעוועג

 ןופ ןוא ,חרזמ ןופ םימכח יד ,םדק ינב
 ילשמ רפס עצנַאג סָאד ;ןשטנעמ עלַא

 -כח רַאפ גנַאזעג-ביול רעסיורג ןייא זיא
 ןיא דלַאב סע ןעעז רימ ;ערעל רַאפ ,המ

 המכח ,תעד תישאר 'ה תארי, 'א ילשמ

 טָאג רַאפ ארומ יד) ''וזב םיליוא רסומו

 המכח ןוא ,ןסיו ןופ עטשרע סָאד זיא

 -ַאנ ךױוד טצעשעגנירג ןענעז רסומ ןוא
 "תעד, ןוא "'המכח, ןזיא ָאד ;(םינָאר
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 ןיא ךיוא רימ ןעניפעג יױזַא ,עבלעז סָאד

 לטיּפַאק) ילשמ ןיא םיקסּפ ערעדנַא ליפ
 הנובתו תעד ויפמ ,המכח ןתי 'ה יכ, ,'ב
 ,תלהק ןיא ךיוא ןוא (רעטרע ערעדנַא ןוא
 זיא ילשמ רפס ןצנַאג ןופ טלַאהניא רעד

 םעד רַאפ טוג זיא המכח זַא ,ןזײװַאב וצ

 ןַארַאפ ךיוא זיא עבלעז סָאד .ןשטנעמ

 ןורתי שיש,, 'ב לטיּפַאק) תלהק רפס ןיא
 -וחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל
 "יא המכח ןופ טייקרעכעה יד זַא ,י'ךש
 יו זיא ,טייקנסיוומוא ,טייקשירַאנ רעב
 -רעטצניפ רעביא טכיל ןופ טייקרעכעה יד

 לייט ןיא ןרעו תלהק ןיא רעבָא ;(שינ
 -עגנגעק ,ערעדנַא ךיוא טכארבעג רעטרע
 ברב יֿכ, יא לטיּפַאק) ןעגנוניימ עטצעז
 ףיסי תעד ףיסויו ,סעכ בר המכח
 ץלַא המכח רעמ סָאװ םוראוו ,!!בואכמ
 ,ןסיו טרעמ סע רעוו ןוא ,שינעגרע רעמ

 'ח ילשמ ןיא ,(קיטייוו ןייז טרעמרַאפ

 רעד ןַארַאפ זיא (ח"כ בויא ןיא ךיוא)
 טלקיװטנַא רעטעּפש זיא סָאװ ,קנַאדעג
 ןופ םזינעלעה ןשידיי םעד ךרוד ןרָאװעג

 -יפ, ."םזינעלעה, עז) עירדנַאטקעלַא
 שינעפעשַאב ַא זיא המכח יד זַא ,('ןָאל

 "ייא ךָאנ טריטסיזקע טָאה סָאװ ךיז רַאפ
 -שמ) ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא טלעוו יד רעד

 "ץרא השע אל דע, ,"ץרא ימדקמ ,, 'ה יל

 המכח רעד ךרוד זַא ןוא (ערעדנַא ןוא

 יד ןוא טלעװ יד ןרָאװעג ןפַאשאב זיא
 ןיא ,טעטלַאורַאפ ריא ךרוד טרעוו טלעוו
 טסַאפרַאפ ןיא ינש תיב ןופ טייצ רעד
 -עה עשידיי יד ןופ םענייא ךרוד ןרָאװעג
 -בכח,, רפס-םינורחא-םיבותכ סָאד ןטסינעל

 ןיא ,(''המלש תמכח/ עז) "המלש תמ
 קרַאטש זיא קנַאדעג רעקיזָאד רעד ןכלעוו
 טנידעג טָאה ןוא ,ןרָאװעג טעטיירברַאפ
 -יפ ןשיטסינעלעה-שידיי ןרַאפ רעטעּפש
 הטיש ןייז רַאפ טנורג סלַא ןָאליפ ףָאזָאל
 רעד ןגעוו ,!!טרָאװ,, ןגעוו ,!סָאגָאל,, ןגעוו
 -.טעג רעד ןופ תוליצא יד ,עיצַאנַאמע;

 רעד רַאפ טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טייקכעל

 טלעװ יד טָאה עכלעוו ןוא גנופַאש-טלעוו

 874 המכח ,םכח

 -- .(ןָאליפ, עז םעד ןגעוו) ןפַאשַאב
 ןַארַאפ ןענעז ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 ;המכח ןוא םכח ןגעוו םירמאמ:-ביול ליפ
 םכח והזיא,, טגָאז 'ד תובא ןיא הנשמ יד
 ?םכח א טסייה רעוו) י'םדא לכמ דמולה

 ןיא ;(ןשטנעמ ןדעי ןופ טנרעל סָאװ

 תולעמ 7 יד טנכערעגסיוא ןרעוו 'ה תובא
 רע ;(םכחב םירבד העבש) םכח ַא ןופ

 ןיא רעכלעוו ,םענייא רַאפ טשינ טדער
 רעביא טשינ טקַאה ;םיא ןופ רעטנרעלעג

 וצ טשינ ךיז טלייא ;דיײר סנטייווצ םעד

 ;טשרעוצ ךיז טרעלקַאב רָאנ ןרעפטנע
 טדעד ;ךַאז רעד וצ טרעפטנע ןוא טגערפ
 א ןםינינע יד ןופ גנונעדרָא רעד טיול

 זַא ,רע טגָאז טשינ טסייוו רע סָאװ ךַאז

 ןעמ טניימ "יתעמש,) טשינ טסייוו רע
 זיא רע ;(ןרעה,, טשינ ,ןטיווװ,, טרָאד
 דימת ןיא ארמג יד .תמא ןפיוא הדומ

 "ונה תא האורה םכח והזיא,, טגָאז ביל
 -אפ טעז סע רעװ ,גולק זיא רעוו) י'ךל
 יד טנָאז 'ע הדנ ןיא ;(טפנוקוצ יד סיור

 "יב הברי ?םכחיו םדא השעי המ,, ארמג
 שטנעמ רעד ןָאט לָאז סָאװ) ''הביש

 ?טנרעלעג ,גולק ןרעװ לָאז רע זַא

 םענייא רַאפ .(ןענרעל ןוא ןציז לָאז רע

 רעד ןַארַאפ זיא ,ןענרעל ןעק רעכלעוו
 ןיא זיא סע -- ."םכח דימלת,, לטיט
 "עג ארמג ןוא הנשמ רעד ןופ טייצ רעד

 תוירוה ןיא ?'םכח, לטיט ַא ךיוא ןעוו
 םייב ןעוועג זיא סע זַא רימ ןעניפעג גיי
 {'םכח ַא ןוא 'ןיד תיב בא; ַא אישנ
 ןגעוו טגָאז היפ אעיצמ אבב ןיא ארמג יד
 אל יבר ירקתי םיכח,, ,לאומש ארומא
 לטיט םעד ןבָאה טעװ רע) ,''ירקתי
 ;'יבר, לטיט םעד טשינ רעבָא ?םכח;;
 (ד"צ םיחסּפ ,ז'ט הליגמ) ארמג יד

 םימכח) "םלועה תומוא ימכח,, טגנערב
 ארמג יד יצ ;(רעקלעפ עשידיי טשינ ןופ
 -עג ַא ןגעו ךיוא טימרעד טניימעג טָאה
 -גרעלעג עשידיי-טשינ ןופפ לטיט-ןטנרעל
 ןדיי-טשינ ייב ךיוא זַא ,םתס רעדָא ,עט
 טינ זיא ,רענעמ עטנרעלעג ןַארַאפ ןענעז
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 ןיא עלעטש רעד ןיא סרעדנוזאב ,רָאלק

 "מג ןוא הנשמ רעד ןיא -- .,דייצ םיחסּפ

 -גונימ טכארבעג טפָא ץנַאג טרעוו אר
 ןופ ןעמָאנ ןיא הדגַא ןוא הכלה ןיא ןעג

 ןיא דלַאב ,י'םירמוא םימכחו,,) ''םימכח,
 ןיא ןוא תוכרב ןופ הנשמ רעטשרע רעד
 -עג טָאה סָאד (רעטרע ערעדנַא ליפ

 בור ןופ גנוניימ יד זיא סָאד זַא ,ןסייה

 ,אנת םענלצנייא ןַא ןופ טינ ןוא ,םיאנת

 רעד ןַארַאפ זיא ןדיי עשידרפס יד ייב --
 ,עכלעזַא רַאפ טנייה ךיוא י'םכח,, לטיט
 -עקסּפ וצ בר ַא ןופ טכער יד ןבָאה סָאװ

 רעשידרפס רעטסכעה רעד :;תולאש ןענ
 רעשיקרעט רעד ןיא ץניווארפ ַא ןופ בר
 -םכח, לטיט םעד טָאהעג טָאה הכולמ

 ןיא ןבילברַאפ זיא לטיט רעד ןוא ,ייישאב

 -עג רעירפ ןבָאה סָאװ ,רעדנעל יײר ַא
 טרעוו הלבק יד -- .ייקרעט וצ טרעה

 תמכח,, יד ןפורעגנָא םירפס ייר ַא ןיא
 "המכח, ויא הלבק רעד ןיא ;'תמאה
 -יפס,, רעטייווצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא

 -יפס., עז) "'תוריפס רשע ,, יד ןיא הר
 '"תור

 ןיא רפס ַא ןופ ןעמָאנ המלש תמכח
 -רַאפ ,י'םינורחא םיבותכ,, ,ןפירקָאּפַא יד
 ,רעקנעד ןשידיי א ךרוד ןרָאװעג טסַאפ

 טייקכיוה רעד ןגעוו ןעקנַאדעג טלַאהטנַא
 ;יירענידנצעג ןגעק ,הרות רעשידיי רעד ןופ
 ןופ טייקכעלברעטשמוא ןגעוו ערעל יד

 עגארפ יד ךיוא טלדנַאהַאב ;המשנ רעד
 םעד) 'יול בוטו עשר ול ערו קידצ,, ןופ
 טָאה עשר רעד ןוא טכעלש טייג קידצ
 ,טימרעד סע טרעלקרעד ןוא (גלָאפרעד
 רעד ףיוא טרעוו קידצ ןופ המשנ יד סָאװ
 טלעוו רענעי ףיוא ידכ ,טרעטיילעג טלעוו
 -פח, טמיר :טרעטיילעגסיוא ןעמוק וצ
 יד סלַא ,'המכח עכעלטעג, יד ,"המ
 ,ןזעו ךיוה ,טייקכעלטעג ןופ עיצַאנַאמע
 -טלעו רעד רַאפ טריטסיזקע טָאה סָאװ
 -ַאב טלעוו יד זיא ריא ךרוד ןוא גנופַאש
 ;('המכח, טרָאװכוז עז) ןרָאװעג ןפַאש

 876 בלח--המלש תמכה

 תאיצי ןגעו שורד ןרעגנעל ַא טלַאהטנַא
 ,םיירצמ יד ףיוא תוכמ יד ןוא םירצמ
 רַאפ הדמ דגנכ הדמ ןעוועג ןענעז סָאװ

 רפס סָאד --- .ןדיי יד וצ םיאטה ערעייז

 רעשיכירג רעד ןיא רָאנ ןבילבעג זיא

 זיא סע זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ ןוא ,ךַארּפש
 ןוא שיאעמַארַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג
 המלשד אתבר אתמכוח , ןסייהעג טָאה

 ;(ךלמה חמלש ןופ המכח עסיורג) ייאכלמ
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע זַא ,זיא רעכיז

 םוצ ךרעל ,ןטּפיגע ןיא עירדנַאסקעלַא ןיא

 -עג רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט2 ןופ ףוס

 רעד זיא ןוא ,גנונעכערטייצ רעכעלנייוו
 -ערטש עשיטסינעלעה יד ןופ קורדסיוא
 -ער עשידיי יד ייב ןעיידיא ןוא ןעגנומ
 רעד ,עירדנַאסקעלַא ןופ רעקנעד עזעיגיל
 רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאאב זיא רבחמ

 ַא סע טָאה רע .עיפָאזָאליפ רעשיכירג
 וצ ידכ 'המלש תמכח,, ןבעגעג ןעמָאנ
 זיא רפס סָאד זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ
 .סָאד ;ךלמה המלש ןופ טמַאטש ןוא טלַא

 "-טע שיאערבעה ןיא טצעזרעביא זיא רפס
 ןגעו ןוא רפס ןגעוו םיטרּפ ;לָאמ עכעל
 סָאװ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכיב ליפ יד
 ןענעז ,םיא ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז
 -גרעב ןופ ,םיהלא תעד,, ןיא ןַארַאפ
 "יגורדנסכלאה ןוליפ, ןייטש ,דלעפ
 רעד וצ אובמ ןיא ןוא ,(ז"צרת עשראוו)
 גנוצעזרעביא המלש תמכח רעשיאערבעה

 אנהכ םהרבא ןופ עבַאגסױא רעד ןיא
 ,"םינוציח םירפס,

 "יאערבעה רעד ,('וועלייכ, :על בלח
 עסיוועג רַאפ ןעמָאנ רעשידיי ןוא רעש
 ;המהב ַא ןופ רעּפרעק ןיא ןלייט-טעפ
 רעד ןַארַאפ זיא (ז ארקיו) שמוח ןיא
 רעבירעד זיא סע :בלח ןסע וצ טָאברַאפ
 ןופ שיילפ טסע ןעמ רעדייא זַא ןיד רעד
 ןופ ןקינײירּפָא סע ןעמ ףרָאד המהב ַא
 ,ןרעביירט ,''רוקינ, ךיז טפור סָאד ;בלח
 יירט ןטימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ יד ןוא
 עבַאגפיוא רעייז ;!םירקנמ,, ןסייה ןרעב

 א
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 ןרעדָא-טולב יד ןעמענוצסױרַא ךיוא זיא
 "עז בלח ןגעוו םיניד יד -- .שיילפ ןופ

 -כַאמ הרות הנשמ םי"'במר ןיא ןַארַאפ ןענ
 הרוי ךורע ןחלוש ןוא יז קרּפ תורוסא תול
 | ,ךייס העד

 ן'ט רבדמב שמוח ןא (6} -- הלח
 "וק ןלעו ןדיי יד ןעוו זַא ,טגָאזעג טרעוו
 ןדעי ןופ ייז ןלָאז לארשי-ץרא ןייק ןעמ

 ?'הלח ,, סלַא לקיטש ַא ןעמענּפָארַא גייט
 ַא וצ ןרעו ןבעגעג ךיוא ףרַאד הלח יד
 ןעמ ףוַאד ץראל ץוח ןיא ;ןסע םוצ ןהכ
 ,הלח ןייק ןעמענ טשינ הרות רעד טיול
 לָאז ןעמ זַא טריפעגנייא טָאה ןעמ רָאנ
 הלח תרות חכתשת אלש. ,ןָאט ָאי סע
 לָאז הלח ןופ ןיד רעד ידכ ,יילארשימ

 -וצ ,(ז"כ תורוכב) ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ

 טשינ ןעמ טסייו טנייה סָאװ םעד ביל
 ךיוא ןוא ןהכ ַא זיא סע רעוו רעכיז ףיוא
 טיג זעיגילער רַאפ עלַא טלַאה ןעמ לייוו

 ןרעו ןבעגעג געמ הלח ןוא (אמט) ןייר
 ןעמ טָאה (הרהטב) טייהרענייר רָאנ
 "הלח; ענעמונעג יד זַא טריפעגנייא

 הלח הנשמ) ןוויוא ןיא ןעמ טנערברַאפ
 ;ז"נת םייח חרוא ךורע ןחלוש ,'ד קרּפ

 יורפ יד ךעלנייוועג טוט ןעמענ-הלח סָאד
 תולח; (2 -- .(ב קרּפ תבש הנשמ)
 -ןצייו ענעקאבעג יד ךעלנייוועג ןסייה

 סָאװ ,בוט-םוי ןוא תבש ףיוא סקענעג
 -זיוה יד זַא ןדיי ייב ןעוועג גהנמ ַא זיא

 -יירפ ןדעי ןקַאבעג ןײילַא ןבָאה ןעיורפ
 -בסמ ַא ןופ ןעמָאנ ,''הלח,, (3 -- .קיט
 4 טלַאהטנַא ,םיערז רדס ןיא הנשמ את

 ;הלח ןופ םיניד יד טלדנַאהַאב ,םיקרּפ

 ילבב ;ימלשורי ארמג ןוא אתפסות טָאה

 ,ָאטשינ זיא

 שטייט רעד זיא לולח טרָאװ סָאד
 -.סיוא רעד :ךַאז עקילייה ַא ןכעוװשרַאפ

 ב"כ אוקיו) ך"ינת ןיא ןַארַאפ זיא קורד
 טיי ארקיו ,''ישדק םש תא וללחת אלו;

 -רע ערעדנַא ןוא י'ךתב תא ללחת לא,

 878 לולח---הלח

 ,ןפירגַאב עכעלטע ןַארַאפ ןענעז סע ;(רעט
 טרָאװ ןטימ טקירדעגסיוא ןרעוו סָאװ
 ןכעוװשרַאפ ,יישדוקה לולח,, (1 -- .לֹולח
 תובא יקרּפ הנשמ יד ןוא ,ןכַאז עקילייה

 ,יעדומה רזעלא יבר אנת רעד טגָאז ינ
 םלועל קלח ול ןיא םישדקה תא ללחמה ,
 ןטייקיליה ןכעוװשרַאפ רַאפ זַא ,"אבה
 לולח. (2 -- .אבה םלוע ןעמ טרילרַאפ
 סָאד ,ןעמָאנ םעד ןכעוושרַאפ ,''םשה
 -ײלַאב ןעמ ןעוו ,רָאנ טשינ ןעמ טניימ
 ןעוו ךיוא רָאנ ,טָאג ןופ ןעמָאנ םעד טקיד

 -עד ןוא ןכאז קיטכיר טשינ טײגַאב ןעמ

 ןופ ןעמָאנ רעד טכעוושראפ טרעוו רעבער

 ןַארַאפ זיא 'א תובא הנשמ רעד ןיא ;טָאג
 -תמ םימש םש אצמנו, קורדסיוא רעד
 טגָאז ט"מ םיחסּפ ןיא ארמג יד ;'ללח

 ןשטנעמ ייב טלטעב םכח דימלת ַא זַא

 הנשמ יד ;'םימש םש ללחמ/;, ַא רע זיא
 םימש םש ללחמה לכ, טגָאז 'ד תובא

 סע רעװ) ''יולגב ונממ ןיערפנ רתסב

 םייהעג ןיא ןעמָאנ סטָאג טכעװשרַאפ
 יד :(ךעלטנפע טפָארטשאב רע טרעװ

 "רע ערעזנַא ןוא ט''כ תוכרב ןיא ארמג
 ןיא םשה לולח שיש םוקמ לכ,, טגָאז רעט

 זיא סע ואוו טרָאד) י'ברל דובכ ןיקלוח

 זומ ,םשה לולח ןופ גנואארד יד ןַארַאפ

 -רעד ןעוו וליפַא ,ןטיהרַאפ ןעז סע ןעמ
 ַא ןופ דובכ רעד טרירעגנָא טרעוו טימ

 ןופ טָאברַאפ רעד ;(םכח דימלת ןסיורג
 ארקיו שמוח ןיא ןַארַאפ זיא םשה לולח
 ריא) "ישדק םש תא וללחת אלו, ב"יכ
 -ָאנ ןקילייה ןיימ ןכעוושרַאפ טשינ טלָאז
 יד ןכעוװשרַאפ ,''תבש לולח,, (3 -- .(ןעמ

 ,הכאלמ ַא ןָאט ךרוד תבש ןופ טייקילייה
 "עג קורדסיוא רעד ;ןטָאברַאפ זיא סָאװ
 םתרמשו, א"ל תומש שמוח ןיא ךיז טניפ
 היללחמ ,םכל איה שדק יִכ תבשה תא
 םעד  ןטיהּפָא טלָאז ריא) "תמוי תומ

 ןוא ,ךייא וצ קילייה זיא רע לייוו ,תבש
 (טיוטעג ןרעוו ןלָאז רעכעוושרַאפ ענייז
 ךיוא ךיז טניפעג תבש לולח ףירגַאב רעד
 הימחנ ,ג"כ לאקזחי) םיאיבנ יד ןיא
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 ליפ ןיא ארמג ןוא הנשמ ןיא ןוא (גייי
 ."תבש,, עז .רעטרע

 -עג ןרעוו ך"נת ןיא תומולח ,םולח
 סע עכלעוו תומולח ןגעוו םירוּפס טכארב
 -יידַאב עסיורג ַא ןרָאװעג ןבירשעגוצ זיא
 טלייצרעד טרעוו חייכ תישארב ןיא ;גנוט

 ןייז רַאפ קידנפױלטנַא וניבא בקעי זא

 טגיילעג ךיז געוו ןפיוא טָאה ושע רעדורב
 א ןעזעג רע טָאה םולח ןיא ןוא ןפָאלש
 ןייז ןוא דרע רעד ףיוא טייטש רעטייל
 "-אלמ ןוא ,למיה םעד טכיירגרעד ץיּפש

 רימ ןעניפעג רעכַאנ ;םיא ףיוא ןעייג םיכ

 "ולח יד ןגעוו םירוּפס תישארב שמוח ןיא
 האובת ךעלטניב יד יוװ ,ףסוי ןופ תומ

 לטניב ןייז וצ ךיז ןקוב רעדירב ענייז ןופ

 ףלע ןוא הנבל ןוא ןוז יד ןוא האובת

 ןעוועג זיא סָאד ;םיא וצ ךיז ןקוב ןרעטש
 ןיא רעשרעה ןרעוו טעװו רע זַא האובנ ַא

 רעדירב יד ןוא רעטָאפ רעד ןוא םירצמ
 "ארב) םיא רַאפ ןקיב וצ ןעמוק ךיז ןלעוװ
 "נַא שמוח ןיא ןעמוק רעכַאנ ;(ז'ל תיש
 תישארב ,םיקשמה רש ןופ) תומולח ערעד

 "נֵא יד ןיא ךיוא ;(א"מ השרּפ ןופ ,'מ
 ןגעוו רימ ןעניפעג ךי'נת ןופ םירפס ערעד

 "ולח יד 'ב לאינד ,'ז םיטפוש) תומולח

 ךיוא ןענעז סע ;(רצאנדכובנ ןופ תומ
 ןזיוװַאב ךיז טָאה טָאג יו םירוּפס ןַארַאפ
 טגָאזעגנָא ייז ןוא ןשטנעמ וצ םולח ןיא

 'ג 'א םיכלמ ,'כ תישארב) ןכאז עסיוועג
 "רע ערעדנַא ןוא ,םולח סכלמה המלש
 עשלאפ יד זַא ,סױא טזייו סע ;(רעט
 טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא ןיא םיאיבנ
 -עגרעביא ןבָאה שדקמה תיב ןטשרע ןופ
 ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,תואיבנ יד ןבעג
 הימרי) והימרי איבנ רעד :;םולח ןיא
 ןוא םיאיבנ עשלאפ יד טפָארטש (ג"יכ
 רפסי םולח ותא רשא  איבנה, טגָאז
 טָאה סָאװ איבנ רעשלַאפ רעד) י'םולח
 ַא רָאנ זיא סע זַא ,ןגָאז לָאז םולח ַא
 -נָא ןבָאה םיאיבנ ערעדנַא ךיוא ;(םולח

 יד ןופ טײקיזָאלטרעװ רעד ףיוא ןזיוועג

 50 םולח

 "תואיבנ - תומולח עשלאפ עקיזָאד
 ;('ורבדי אושה תומולחו; 'י הירכז)
 םולח ןיא ןַארַאפ זיא יצ עגארפ רעד ןגעוו

 ףיוא ןָא ָאי טזייוו סָאװ ,סקיטכיר סָאװטע
 ןיא ןַארַאפ ןענעז ,טפנוקוצ רעד ןופ ןכַאז
 "יימ ענעדישרַאפ םירפס עשידיי עטלַא יד

 ואו) ה"נ תוכרב ארמג רעד ןיא ;ןעגנונ

 ןגעוו ןעגנוניימ ליפ טכארבעג ןרעוו סע

 טגָאז (ארמג םיּפד עכעלטע ףיוא תומולח
 אלא םדאל ול ןיארמ ןיא,, ןתנוי יבר

 ןיא טמולח שטנעמ רעד 'יובל ירוהרהמ
 ףיא טרעלק רע סָאװ סָאד רָאנ ףָאלש
 -לעז רעד ןיא טרָאד רעבָא ;(ךָאו רעד
 זַא ,ןעגנוניימ טכארבעג ןרעו ארמג רעב

 "נָא עקיטכיוז ָאי ןטלַאהטנַא תומולח יד
 ,('האובנל םיששמ דחא םולח.,) ןעגנונָאז

 רעטלַאלטימ ןיא רעקנעד עשידיי יד ךיוא
 ןגעוו ןעגנוניימ ענעדישרַאפ טַאהעג ןבָאה

 ""םיכובנ הרומ,, ןיא ם''במר רעד .תומולח

 -עייז ןעזעג ןבָאה םיאיבנ יד זַא ,טלַאה
 ןופ םרָאפ רעד ןיא לָאמלייט תואיבנ ער

 "ולח זַא גנוניימ רעד בילוצ --- .תומולח
 רעד ןופ ןעגנוגָאזעגנָא ָאי ןטלַאהטנַא תומ
 טייקידנעווטיונ יד ןרָאװעג זיא טפנוקוצ
 םעד ןדיישאב ,"תומולח ןורתּפ, ןופ

 רימ ;גנוטײדַאב ןייז ןרעלקפיוא ,םולח

 םולח-רתוּפ סָאד ךיינת ןיא ןיוש ןעניפעג

 טָאה ףסוי יו איימ ןוא 'מ תישארב) ןייז

 רש ,םיקשמה רש םעד ןעוועג-םולח רתוּפ

 רפס ןיא ,םירצמ ךלמ הערּפ ןוא םיפואה
 יד ןעוועג-רתוּפ טָאה לאינד יװ .לאינד

 ןיא ;(לבב ךלמ רצאנדכובנ ןופ תומולח
 זַא ,טלייצרעד טרעװ ו"נ תוכרב ארמג
 ןשטנעמ עלעיצעּפס ןעוועג ןענעז סע

 -םולח רתוּפ ןעוועג זיא ךַאפ רעייז סָאװ
 ןעמונעג רַאפרעד ןבָאה ייז ןוא ןייז וצ
 (ה"נ תוכרב ,טרָאד) ארמג יד ;טלעג
 םיכלוה תומולחה לכ,, גנוניימ יד טגנערב
 ןעמ ביוא זַא ,טסייה סָאד ,הּפה רחא
 טרעוו ,ןטוג םוצ םולח ַא סיוא טשטייט
 טשטייט ןעמ ביוא ןוא ,עטוג סָאד םיוקמ
 םיוקמ טרעװ ,ןטכעלש םוצ סיוא םיא
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 ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא .עטכעלש סָאד
 ןגעו םירפס ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןעגעז
 יבר ןופ !יתומולח ןורתּפ,,) תומולח ןורתּפ

 -בא 'ר ןופ ייןונבלה רעי, ,ילומלא המלש

 "מג רעד ןיא -- .(ערעדנַא ןוא לגי םהר

 טָאה רענייא ןעוו זַא ,טכארבעג טרעוו אר
 ,גָאט ַא ןטסַאפ רע לָאז םולח ןטכעלש ַא

 ;?םולח תינעת,, ןפורעגנָא טרעוו סָאד ןוא

 תינעת ַא זַא ,טגָאז איל תוכרב ארמג יד
 ;תבש ןיא ןליפַא ןטסַאפ ןעמ געמ םולח
 ןטכעלש םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו רעד

 ןשטנעמ יירד טצעזעגקעװַא טָאה ,םולח
 תבטה, ַא טכַאמעג םיא ןבָאה ייז ןוא
 זַא טלייצרעד ייז רַאפ טָאה רע ,י'םולח
 יז ןוא ,םולח ןטכעלש ַא טַאהעג טָאה רע

 ;םולח םעד טכַאמעג-טוג, םיא ןבָאה

 ןופ יתומולח ןורתּפ,, רפס ןטנָאמרעד ןיא

 םיניד ןַארַאפ ןענעז ילומלא המלש יבר

 ,םולח תבטה ןוא םולח תינעת ןופ

 טרָאװ םעד טימ םיצולח ,ץולח
 ,ך"נת ןופ טמַאטש סָאװ) 'םיצולח.

 "ייצאב ('אבצ יצולח, 'ל רבדמב שמוח

 1917 טניז ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעמ טנכ

 ןעיוב וצ ןוא לארשיי-ץרא ןייק ןייגוצפיוא

 -יאערבעה רעד ןיא ;דנאל עשידיי סָאד

 -סיוא םעד ךיוא ןעמ טניפעג עסערּפ רעש

 ןופ ץולח רעד ,ילַאטיּפַאק-ץולח. קורד

 קורדסיוא רעד זיא ןיז םעד ןיא ;לַאטיּפַאק

 ;"רענָאיּפ, סָאװ עבלעז סָאד 'יץולח,

 "םיצולחפ טימ ןרעװ ךעלנייוועג רעבָא

 ךיז ןטיירג סָאװ ,טיילעגנוי יד טנכיײצַאב

 -עווש יד לארשי-ץרא ןיא ןטעברַא םוצ וצ

 עיינ ןטיירגוצ םייב ,טעברַא עשיזיפ ער

 1917 ןיא .עיצַאזינָאלָאק רַאפ ןטנגעג דרע

 -עדישרַאפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז

 ,דנַאלסור) עּפָאריײא-חרזמ ןיא רעדנעל ענ

 עכלעזַא ןופ סעיצאזינַאגרָא (עטיל ,ןלױּפ
 ןיא ;'ץולהח ןעמָאנ ןטימ טיילעגנוי
 "נָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 9

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 ןיא ;ץנערעפ

 2882 הקולח--ץולח

 עכעלטלעװַא עטשרע יד  דַאבסלרַאק
 ןופ עבַאגפיוא יד ;ץנערעפנָאק-ץולחח;,

 רעדילגטימ ענייז ןבעג וצ זיא !יץולחח,,
 עקירעהעג יד ,גנוטיירברָאפ ,ייהרשכה,, יד

 רעשיזיפ וצ ייז ןסַאּפוצ ןוא ןשינעטנעק

 יד ייז ןיא ןצנאלפנייא ךיוא ןוא טעברַא
 ןופ ןלאעדיא יד ןוא ךַארּפש עשיאערבעה

 -ץרא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ גנובעלפיוא
 -ישרַאפ ןיא ןענעז ליצ םעד וצ ;לארשי
 -הרשכה ןרָאװעג ןפַאשעג רעדנעל ענעד
 "וחב ,טיילעגנוי יד עכלעוו ןיא ,םיצוביק
 ףיולרַאפ ןיא ןעמוקַאב ,ךעלדיימ ןוא םיר

 ןיא הרשכה עקירעהעג יד רָאי 272 ןופ
 .תוכאלמ עשיזיפ ערעדנַא ןוא טעברַא-דרע
 רעד ןַארַאפ ךיוא זיא '"ץולחה,, םייב

 ןטנעמעלע ערעגניא רַאפ ''ריעצה ץולחה,,

 ;רָאי 26 ןופ ערעטלע רַאפ ''דבועה ןוא
 םעד רַאפ טלייצעג טָאה 'יץולחה,, רעד

 -מעטּפעס ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא
 .רעדילגטימ טנזיוט 20 ייב 1929 רעב

 ןעמָאנ םעד טימ ,(גנולייטרַאפ הקולח
 -טע עטצעל יד ןיא ןפורעג טרעוו הקולח |
 "עז סָאװ ,רעטלעג יד רָאי טרעדנוה עכעל |

 - ןסָאלשטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלַא יד

 ,בושי ןטלַא םעד ןצ |
 "יטש וצ לארשייץרא ןייק ןעמוקעגנָא ןענ

 -ָאד יד טָאה ןעמ
 ןדיי יד ןשיוװצ טליײטרַאפ רעטלעג עקיז
 טעטש 4 יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ !

 ןעמ :תפצ ןוא ,הירבט ,ןורבח ,םילשורי
 ,"רעטלעג-ללוכ, ןפורעג ךיוא סע טָאה ;
 לעב ריאמ יבר תּפוק,, רעטלעג יד ךיוא יו |
 יד ;(עסַאק סנה לעב ריאמ יבר) ..סנה !

 ןיא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז רעטלעג
 ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו ,רעדנעל עלַא !
 יבר ןסייהעג ןבָאה עכלעוו) סעקשוּפ ךרוד !
 עכלעװ ןיא ,(סעקשוּפ סנה לעב ריאמ !

 -יורפ עשידיי ךעלכעזטּפױה ,ןדיי עמורפ

 -ייז ןפראוועגניירַא ךָאװ עדעי ןבָאה ,ןע
 ו .תובדנ ערע |
| 
 װ

| 

 ,לָאמלײט ,דנַאל ןדעי ןיא

 ַא ןעװעג זיא ,ץניוָארּפ רעדעי ןיא
 ןטימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,'!אישנ;
 -געסַאקניא) !!םיבוג ,, ךרוד ןעלמַאזפיונוצ
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 ןייק ייז ןקיׂשּפָא ,רעטלעג עלַא יד (ט

 .טעטש לארשי-ץרא יד ןיא ,לארשייץרא

 ""םיללוכה ידעו, ןטעטימָאק ןעוועג ןענעז

 ןשיוצ טלייטעצ טלעג סָאד ןבָאה עכלעוו

 ,רעמ םענייא ,םיללכ עסיוועג טיול ןדיי יד
 עז ?םיללוכ,, עכלעזַא .רעקינייו םענייא

 ןוא ,רעדנעל יד טיול ךס ַא ןעוועג ןענ

 ןבָאה ןדיי יד ןענאוו ןופ ןצניװָארּפ וליפַא

 ללוכ,, ,"עשרַאװ ללוכ,, יו ,טמַאטשעג-
 ןוא דנַאלָאהה "דוה ללוכ, ,ענליוו
 ללוכ,, ,"עקירעמַא ללוכ,, ,(דנַאלשטייד

 ןוא (םידיסח רעשטיוואבויל ןופ) "דבח
 זַא ןעמענוצנָא זיא סע -- .רדסכ יױזַא

 רעטלעג ןעלמַאז וצ גהנמ רעקיזָאד רעד
 ןיא ןדיי ןטלַאהוצסױא ץראל ץוח ןיא
 רעד .,רעטלַא ןַא רָאג זיא לארשי-ץרא
 רעטלעג יד ןעלמַאז ןערָאפעגמורַא זיא סָאװ
 הציב ארמג) ןויצ חילש ןסייהעג טָאה

 רעד רעטעּפש ןרָאװעג זיא ןופרעד ;(ה"כ
 ישאר ןיא ןוא "ןנברד אחילש,, ןעמָאנ
 יד זיא ךעלכעזטּפיוה רָאנ ;ר"דש תובת
 -סעפ סלַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא הקולח

 ןמחנ ןב השמ יבר ןעוו עיצוטיטסניא עט
 לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג זיא (ו''במר)
 זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאפ זיא סע) 1267 ןיא
 א זיא ,'סנה לעב ריאמ יבר תּפוק,, יד
 ,ןץ'במר תפוק, ןעוועג זיא סע ןוא ,זיירג
 טרָאװ סָאד ןעמ טָאה תועט ַא ךרוד ןוא
 יבר} סלַא שטייטעגסיוא !ן'יבמר.
 -יפעג ןָא טלָאמעד ןופ ;''סנ לעב ריאמ
 -לושמ ןקיש סָאד רעטפָא ןיוש רימ ןענ
 -הקולח ןעלמָאז וצ ץראל-ץוח ןייק םיח
 ןענעז הקולח יד ןופ תונקת יד ;רעטלעג
 ןרָאװעג טלעטשעגפיונונצ ןטשרע םוצ
 ןט16 ףוס תפצ ןיא ךישילא השמ יבר ךרוד
 -- .(ךישלא םוצ המדקה) טרעדנוהרָאי
 יד ןוא הקולח ןופ עטכישעג רעד ןגעוו

 ,"לארשי-ץרא חול ,, סעצנול ןיא עז םיללוכ

 ,'ז דנַאב י"'םילשורי, סעצנול ןוא יז קלח

 ,למערעוו-רעסַאו( ַא ןופ ןעמָאנ ןוזלה
 ןכאז ןברַאפ ןעמ ןָאק טולב ןייז טימ סָאװ

 884 סח--ןוזלח

 ,טגָאז ב"מ תוחנמ ארמג יד ;יולב ףיוא
 -ַאב ןעמ טָאה טולב-ןוזלח םעד טימ זַא
 ;תיציצ ןופ םעדָאפ-תלכת םעד טברַאפ
 םעד זַא ,טגָאזעג טרעװ ו'כ תבש ןיא
 םי ןיא ןעגנַאפ טגעלפעג ןעמ טָאה ןוזלח
 1890 -- 1885 ןרָאי יד ןיא ;הפיח ייב

 'בר ןלױּפ ןיא יבר רעניזדאר רעד טָאה

 רַאפ טריפעגנייא רענייל ךינעה ןושרג
 -ייז ןופ םענייא ןברַאפ וצ םידיסח ענייז

 ןופ טולב םעד טימ םעדָאפ-תיציצ ערע

 טכארטַאב טָאה רע סָאװ ,למערעוו-םי ַא
 עז -- .ארמג רעד ןופ ןוזלח םעד סלַא
 ,"תלכת,, ,'תיציצ ,, ,'רענייל,

 טרעוו ה"כ םירבד שמוח ןיא הצילח
 ןָא טברַאטש רענייא ביוא זַא ,טגָאזעג

 ףרַאד ,יורפ ַא רעביא טזָאל ןוא רעדניק
 הנותח םענעברָאטשרַאפ ןופ רעדורב רעד
 ןלעטשפיוא ןוא ,הנמלא רעד טימ ןבָאה
 ;רעדורב ןייז ןופ קנעדנָא םוצ עילימַאפ ַא
 רעד רעבָא ביוא ;'םובי, טסייה סָאד

 רעד טימ ןבָאה הנותח טשינ ליוו רעדורב
 םוצ ריא טימ ןעמוק רע ףרַאד ,הנמלא
 ןיד תיב םוצ רעטעּפש) טכירעג ןשידיי

 הנותח טשינ ליוו רע זַא ,ןגָאז ןוא (בר
 -עווש יד ןוא ,ןירעגעווש ןייז טימ ןבָאה
 ַא םיא ןופ ּפָאוַא טלָאמעד טיצ ןירעג

 -רעד ןוא ,'"ץלח,, טסייה ןעיצּפָארַא) ךוש
 טיײּפש ןוא (''הצילח ,, טרָאװ סָאד זיא ןופ
 ןעמ טוט ױזַא :טגָאז ןוא טכיזעג ןיא םיא
 ןלעטשפיוא טשינ לי סָאװ ,ןשטנעמ ַא
 ןרעדורב ןייז ןופ קנעדנָא םוצ עילימַאפ ַא
 יד ,'הצילח,, טסייה טקַא רעקיזָאד רעד
 ןרעדנַא ןַא רַאפ ןבָאה הנותח געמ הנמלא
 ,הצילח ןעמונעג טָאה יז יו םעדכָאנ רָאנ
 יו םיניד עלעיצעּפס ןַארַאפ ןענעז סע
 ןעזסיוא ףרַאד ךוש -הצילח רעד ױזַא
 עז -- ,(ט'סק רזעה ןבא ךורע ןחלוש)
 ,"םובי,, טרָאװכוז

 ;'1 תישארב) חנ ןופ ןוז רעטייווצ םח
 -דהנס) ארמג רעד ןיא עיצידַארט ַא טיול

 רעטסגניא רעד ןעוועג םח זיא (ט'יס ןיר



885 

 {'תפי ,םח ,םש, רעדירב יירד יד ןופ
 יד ןבעגעגרעביא טרעוו 'י תישארב ןיא
 -ּפַא ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ יד ןופ המישר
 רעקלעפ יד ייז ןשיווצ ,םח ןופ טמַאטשעג

 ןוא ,םירצמ ןוא טופ ,שוכ עקיופַא ןיא
 ןיא טניואועג ןבָאה סָאװ רעקלעפ יד

 -רַאפ ןבָאה ןדיי יד רעדייא לארשי-ץרא

 ירומא ,תח ,ןודיצ ,ןענכ) דנאל סָאד ןעמונ
 -לעפ יד טרעוו טנייה ךיוא .(ערעדנַא ןוא

 -ַאטשּפָא יד , ןפורעגנָא עקירפַא ןיא רעק
 םעד ןגעװ :(ןטימַאכ) י'םח ןופ עדנעמ
 ,ץרַאװש) םח טרָאװ םעד ןשיוװצ תוכייש
 רעד ןוא (המח ,ןוז רעד ןופ טנערבעגּפָא
 ,רעקלעפ-עקירפַא יד ןופ טיוה רעצרַאװש
 םח) ה"ק ןירדחנס ארמג ןיא ןַארַאפ זיא

 הבר תישארב שרדמ ןיא ןוא (ורועב הקל
 ,ךייל

 ,רעסַאװ ןוא לעמ ןופ סקעבעג ץמח
 שמוח ןיא ;טרעיוזעג ןרָאװעג זיא סָאװ

 טָאברַאפ רעד ןַארַאפ זיא ב"י תומש

 ןייק ןטלַאה וצ טשינ ןוא ןסע וצ טשינ
 םימי תעבש) חסּפ געט 7 יד ןיא ץמח
 ןיא זיא סָאד ;(םכיתבב אצמי אל רָאש
 יד ןעוו סָאװ ,ןופרעד קנעדנָא

 טשינ ייז ןבָאה םירצמ ןופ סױרַא ןענ
 ןבָאה ןוא גייט סָאד ןרעיוזוצנייא ןזיװַאב
 קצבה תא ופאיוו הצמ סלַא ןסעגעג סע

 אל יכ תוצמ תוגע םירצממ ואיצוה רשא
 םיחסּפ ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא ;(ץמה

 סע ;ץמח ןגעוו םיניד יד ןַארַאפ ןענעז
 ברע ץמח ןסע וצ ןטָאברַאפ ךיוא זיא
 בילוצ ,גָאט ןבלַאה רַאפ העש 2 ןופ חסּפ
 דיי ַא וצ טרעהעג סָאװ ץמח סָאװ ,םעד
 ןעמ רָאט חסּפ רעביא ןבילבעג זיא ןוא

 ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ,ןצונ טשינ סע
 ןעמ ,טסייה סע ,הריכמ רטש ַא ןכַאמ וצ
 "טינ ַא וצ ץמח סָאד בר םייב טפיוקרַאפ
 ןצונ ןענָאק סע לָאז ןעמ זַא יױװַא ,דיי

 תריכמ, טסייה עקיזָאד סָאד ;חסּפ ךָאנ
 ,"הצמ,, ,"ץמח תקידב, עז -- ."ץמח
 ."תסּפ.

 ןח--ץמח

 "צז ןדיי
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 ןיא גָאט רעט15 באב רשע השמחה
 רעכעלרעייפ ַא לָאמַא ןעוועג ;בא שדוח
 ףוס הנשמ רעד ןיא :;בוטיםוי בלַאה

 -מג ןב ןועמש ןבר אנת רעד טגָאז תינעת

 עשידיי ןגעלפ גָאט ןקיזָאד ןיא זַא ,לאיל
 -ייוו ןיא ןייגסיורא םילשורי ןיא רעטכעט

 רעטרעג יד ןיא רעדיילק עטגרָאבעג עס

 טפַאשטנַאקַאב ןסילש טרָאד ןוא ןצנַאט

 יברעד ןוא םירוחב טימ םיכודיש ןוא
 ,תולעמ עריא טמירעג לדיימ סעדעי טָאה

 יִוזַא ןוא טייקנייש עטייווצ ַא ,סוחי ענייא
 טיג תינעת ןיא טרָאד ארמג יד ;רעטייוו
 רשע השמח םוצ ןכַאזרוא ענעדישראפ ןָא

 טמַאטש גנוניימ ןייא טיול ;בוט-סוי באב
 ןופ ןטייצ עטלַא רָאג ןופ בוט-םוי רעד

 -וצ טָאה ןעמ ןעוו ,םיטפושה תפוקת רעד

 הנותח ןימינב טבש םעד טביולרע קיר
 שגלפ בילוצ המחלמ רעד ךָאנ ןבָאה
 ןַא טיול ;?'העבג ,ייןימינב,, עז) העבגב

 -עּפש רָאג ןופ סָאד זיא גנוניימ ערעדנַא
 טָאה ןעמ ןעוו ,רתיב ןברח ןכָאנ ,רעט

 וצ ןעמוק וצ ''רתיב יגורה,, יד טביולרעד
 בוט - םוי רעד זיא ךעלניײשרַאװ .הרובק

 ,המחלמ-רתיב רעד ןופ רעטלע ליפ

 גָאט רעט15 טבשב רשע השמחי
 רַאפ טנכערַאפ טרעװ ,תבש שדוח ןיא
 שאר רעד ,"תונליאל הנשה שאד, םעד
 הנשה שאר הנשמ) רעמיוב רַאפ הנשה

 רעטשרע רעד גָאט רעד זיא שיטקַאפ ;('א
 םעד טימ ;לארשייץרא ןיא גָאט-גנילירפ
 ;רשעמ ןגעוו םיניד ןדנוברַאפ ןענעז גָאט
 ןיא םיגהנמ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענעז סע
 ןעלטייט ,ןסקָאב ןסע וצ ,רעדנעל-תולג יד
 ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןטכורפ ערעדנַא ןוא
 רעד זיא לארשי-ץרא ןיא ;:רעדנעל חרזמ

 -גיה סױרַא ןעייג רעדניק-לוש זַא ,גהנמ

 ,ךעלעמיוב ןצנַאלּפ ןוא טָאטש רעד רעט

 סָאד טָאה ך"'נת ןיא ,(טייקילעזטייל ןה
 -ילער ןיא גנוטיידַאב עסיורג ַא ןח טרָאװ

 "רעד 'ו תישארב שמוח רעד ;ןיז ןזעיג
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 -עג ןענעז ןשטנעמ יד ןעוו זַא ,טלייצ
 טרעױדַאב טָאה ,טָאג ןוא טכעלש ןרָאװ
 ,ןפַאשַאב ןשטנעמ יד טָאה רע סָאװרַאּפ
 רעד חנ רעבָא ,'' 'ה יניעב ןח אצמ חנו,
 ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןענופעג טָאה קידצ

 "ףנח,, טרָאװ סָאד ךיוא זיא ןופרעד ;טָאג
 בילוצ ,םענייא ןעקנעשַאב ,ןרעו ןלעפעג
 זיא ןופרעד :עיטַאּפמיס םיא וצ ןבָאה
 ןקעוורעד, ,"ןטעב,, ,"םינונחת,, ךיוא

 ;טָאג טגָאז א"י הירכז ןיא ;!!עיטַאּפמיס
 "גמ ןיא ;םינונחתו ןח חור -- יתכפשו;;

 ןַארַאפ זיא (ערעדנַא ןוא 'ב) רתסא תל
 ןרעוו ןלעפעג 'יןח אשנ, קורדסיוא רעד
 שידיי ןיא ךיוא זיא ןופרעד ;יורפ ַא ןופ
 ןופ גנונעכיײצַאב סלַא י"ח, טרָאװ סָאד
 ןיא --- .גנוקעוורעד-עיטַאּפמיס ,טייקנייש

 -עגנָא הלבק יד טרעוװ םירפס-הלבק יד
 תובת ישאר יד ןענעז סָאד ,ן"ח ןפור

 ןוא ('ערעל עמייהעג) ''הרתסנ המכח
 ."ןח יעדוי, ןפורעגנָא ןרעוו םילבוקמ יד

 בייו .איבנה לאומש ןופ רעטומ הנח
 טרעװ 'א לאומש רפס ןיא :הנקלא ןופ
 ייוצ טַאהעג טָאה הנקלא זַא ,טלייצרעד
 -ינּפ עכלעוו ןופ ,הנח ןוא הנינּפ ,רעבייוו

 "עג זיא הנח ןוא רעדניק טַאהעג טָאה הנ
 טָאג וצ ןטעבעג טָאה הנח :הרקע ןַא ןעוו

 ריא טָאה ילע ןהכ רעד ןוא הליש ןיא
 ,ןוז ַא טַאהעג טָאה יז ןוא ןשטנואוועגוצ
 ;טָאג וצ ןעוועג שידקמ טָאה יז ןעמעוו
 יז ;לאומש איבנ רעד ןעוועג זיא סָאד
 טקנַאדעג ןוא ןעוועג ללּפתמ ןַאד טָאה

 ןיא ןַארַאפ זיא הלפת יד ;רַאפרעד טָאג

 -ץרא ןיא טנייה טזייוו ןעמ ;!ב יא לאומש
 ןיא םילשורי ןופ טייו טשינ לארשי
 "ידארט ןבעל רבק ריא !!ליוומעס יבענ;,
 ,איבנה לאומש ןופ רבק ןלענָאיצ

 ;(הינב העבשו הנזח) ןיז ןביז ןוא הנה
 -גומשח, ןופ רפס ןט4 ןוא ןטייווצ ןיא
 ז"נ ןיטג ארמג רעד ןיא ךיוא ןוא !!םיא
 -יא ןוא רעטומ ַא ןגעוו טלייצרעד טרעוו

 888 ךונח--הנח

 ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעדניק 7 ער
 ןעניד קידנלעוו טשינ ,םשה שודיק ףיוא
 הרזג רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעטעגּפָא וצ
 -עּפש יד ןיא ;סענַאפיּפע סוכויטנַא ןופ

 ןפורעגנָא רעטומ יד טרעוו ןלַאװק ערעט
 ,הנח ןעמָאנ ןטימ

 "רעד טרעוו 'ה תישארב שמוח ןיא ךונֹח
 רעטָאפ ,דרי ןופ ןוז רעד ךונח זַא ,טלייצ
 ןוא רָאי 3265 טבעלעג טָאה ,חלשותמ ןופ
 ןוא ןרָאװעג ןדניוושראפ רע,, זיא ךָאנרעד

 יכ ונניאו) "ןעמונעגוצ םיא טָאה טָאג
 שמוח רעד סָאװ (םיהלא ותוא חקל
 זיא רעטרעװ עקיזָאד יד טימ טניימ
 ןשטייט םישרפמ לייט ;ןגָאז וצ רעווש
 וצ זיא סע ;למיה ןיא ףױרַא זיא רע זַא
 טָאה ךונח סָאװ ןרָאי לָאצ יד זַא ןקרעמַאב

 געט לָאצ רעד וצ ךיילג זיא ,265 ,טבעלעג

 עז -- .רָאייןוז ַא ןיא ןַארַאפ ןענעז סָאװ
 ."רפס ,ךונח,, טרָאװכוז

 -ורחא םיבותכ יד ןופ רפס רפס ,ךונח
 "עג ןבירשעג זיא סָאװ ,(ןפירקָאּפַא) םינ

 טײצ רעד ןופ טימ רעד ןיא ןרָאװ
 "לייט רָאנ ןבילבעג ;שדקמה:תיב ןט2 ןופ
 ןגעקַאד ,ךארּפש רעשיכירג רעד ןיא זייוו

 ןיא טסקעט רעצנַאג רעד ןבילברַאפ זיא
 ןעמ :ךַארּפש רעשיניסעבַא-טלַא רעד

 טסַאפרַאפ זיא ךונח רפס סָאד זַא ,טלַאה

 םיאנומשח יד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג
 ןוא ,שיאעמַארַא רעדָא שיאערבעה ןיא
 ןעגנאגעג ןריולרַאפ זיא לאניגירָא רעד

 -ךעביא יד רָאנ ןבילבעג ןענעז סע ןוא
 ךעלטיּפַאק 108 טָאה רפס סָאד ;ןעגנוצעז
 ןייז זַא ,ןזיוועגנָא טרָאד טרעו סע ןוא
 דרי ןופ ןוז רעד ,ךונח ןעוועג זיא רבחמ
 ןיא טרעװ סע ;'ה תישארב שמוח ןופ
 -יפנ יד ,םיכאלמ יד ןגעוו טלייצרעד רפס
 למיה ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענעז סָאװ ,םיל

 "-יזָאד יד יוװ ןוא ,דרי ןופ טייצ רעד ןיא
 -נעמ יד טנרעלעגסיוא ןבָאה םיכאלמ עק
 ןופ טסנוק יד ,רעוועג ןטעברַאוצסױא ןשט
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 ןבָאה ייז לייוו ןוא ,ףושכ ,יירעעז-ןרעטש
 טָאג טָאה ןשטנעמ יד טקינײּפעג ליפוצ
 יד ידכ םיכאלמ ערעדנַא טקישעגּפָארַא

 -רע עטסיוו ןיא ןביירטרַאפ וצ םיליפנ
 רע זַא ,טלייצרעד טרעוו ךונח ןגעוו ;רעט
 ךיז טָאה רע ואוו ,למיה ןיא ףױרַא זיא
 ןוז רעד ןופ גנַאג םעד טימ טנַאקַאב
 קירוצ זיא רע ןוא סנרעטש ןוא הנבל

 -רעביא ןוא דרע רעד ףיוא ןעמוקעגּפָארַא
 -ותמ ןוז ןייז וצ תועידי עלַא יד ןבעגעג
 עסיורג ַא טָאה ךונח רפס סָאד --- .חלש
 עשידי יד ןשרָאפ רַאפ גנוטיײדַאב
 יװ טייצ רענעי ןיא ןעגנוביולג-סקלָאפ

 רעשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךיוא
 -ופעג ךיוא טָאה ןעמ --- .עיגָאלָאנָארכ
 ַא ךארּפש רעשיװַאלס-טלַא רעד ןיא ןענ
 ןופ ףוס ןופ טמַאטש רעכלעוו ,ךונח רפס

 -טנַא ןוא שדקמה תיב ןט2 ןופ טייצ רעד

 ןגעו תודגא ןוא סערעל עשיטע טלַאה

 ךונח רפס ןקיזָאד םוצ ;ןטייצ סחישמ
 "וצ רעביירש עכעלטסירק רעטעּפש ןבָאה
 יד עז -- ,ןטנעמעלע עכעלטסירק ןבעגעג

 -ןייא יד ןוא שיאערבעה ןיא גנוצעזרעביא
 -סיוא סאנהכ ןיא ךונח רפס םוצ גנוטייל
 ,"םינוציחה םירפסה., עבאג

 -יוד ,בוט-םוי-בלַאה (הכנח) הכונח
 ;געט 8 ןָא ולסכ ןיא גָאט ןט 25 ןופ טרע
 םעד ;טנװָא ןדעי ךעלטכיל ןָא טדניצ ןעמ
 -ףליהעג ַא ץוחַא ,לטכיל ןייא טנוװָא ןט1

 2 גָאט ןט2 םעד ;'שמש, םעד ,לטכיל
 ןוא ,ךעלטכיל 3 גָאט ןט2 םעד ,ךעלטכיל
 -טכיל 8 טנוװָא ןטצעל םעד זיב רדסכ ױזַא

 טכַאמ טכיל-הכונח יד ןדניצ םייב ;ךעל
 ,"'הבונח לש רנ קילדהל,, :תוכרב 2 ןעמ
 ?'ונייחהש , ןוא ''וניתובאל םיסנ השעש.
 "רַאפ טגניז ןעמ רעדָא ןעמ טגָאז ךָאנרעד
 זועמ,, ,ייוללה תורנה,,) םיטויּפ ענעדיש
 -רַא ןעמ געמ הכונח ןיא .,('יתעושי רוצ
 ןענוואד םייב .ןטפעשעג ןכַאמ ןוא ןטעב
 טנעייל ןעמ ,ללה ןעמ טגָאז ירפרעדניא
 -נעב ןוא ןענעװַאד םייב ;הרות רפס ןיא

 880 הכונח

 -תתמ ימיב ןוא םיסנה לע ןעמ טגָאז ןשט
 "רַאפ ןדנוברַאפ ןענעז הכונח טימ --- .והי
 ןעיירעליּפש :;יװ ,םיגהנמסקלָאפ ענעדיש
 ,לדיירד ןיא ןליּפש רעדניק ,ןטרָאק ןיא
 ;ןבַאשכוב 4 ןַארַאפ ןענעז'ס ןכלעוו ףיוא
 סלָא סיוא ןשטייט לייט סָאװ .ש .ה .ג נ
 "עג טרָאד זיא סע ,''םש היה לודג סנ;,

 סלַא ןשטייט לייט ןוא ,סנ רעסיורג ַא ןעוו
 "ייו ליּפש,, ,!בלַאה,, ,"ץנַאג,, ,!"טשינ.

 -צעלּפ ענעקַאבעג לעיצעּפס ןסע ;"רעט
 ןעועג :טלעג-הכונח רעדניק ןבעג ,ךעל
 וצ ןעוועג גהונ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןטייצ
 טקנוּפ הכונח ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןכאמ

 בוט םוי-בלַאה רעד --- .םירוּפ ןיא יו

 ףוחצנ םעד ןופ קנעדנָא םוצ זיא הכונח
 ןטלַאהעגּפָא ןבָאה םיאנומשה יד סָאװ

 יּפע סוכויטנַא ןופ רעטילימ םעד רעביא
 טָאה רעכלעוו ,ךלמ ןשיריס םעד ,סענַאפ

 זַא ,תורזג יד לארשי-ץרא ןיא טריפעגנייא
 -ילער רעייז ןופ ןגָאוּפָא ךיז ןעלָאז ןדיי

 ןיא טָאה רע ;רענידנצעג ןרעוו ןוא עיג
 טלעטשעגפיוא: םילשורי ןיא שדקמה-תיב
 ""סואעצ,, טָאגּפָא ןשיכירג ןרַאפ חבזמ ַא

 םיא וצ ןייז בירקמ ןדיי ןעגנואווצעג ןוא

 ןכארבעגסיוא טלָאמעד זיא סע ;תונברק

 -גוא ןדיי עמורפ יד ןופ דנַאטשפיוא רעד

 והיתתמ ןופ טשרעוצ גנוריפ רעד רעט

 -םיאנומשח יד ןיז 5 ענייז ןוא ןהכ םעד

 יד ןופ םענייא ןופ רעכַאנ ןוא ,רעדירב

 ןיא טָאה רעכלעוו ,יבכמה הדוהי רעדירב

 .טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ 165 רָאי

 ןוא ײמרַא עשיריס יד ןגָאלשעצ גנונעכער

 "וצ ןוא ,שדקמה'-תיב סָאד טקינײרעגּפָא

 ןוא שדקמה תיב םעד ןעוועג י'ךנחמ,, קיר

 ןסָאלשַאב ןעֶמ טָאה טלָאמעד ןוא ,חבזמ

 ןדניצ ךרוד בוט-םוי געט 8 יד ןרעייפ וצ
 טגנערב אי'כ תבש ןיא ארמג יד -- .טכיל
 ןענעז םיאנומשח יד ןעוו זַא ,רוּפיס םעד
 יז ןבָאה שדקמה תיב ןיא ןעמוקעגניײרַא
 טימ לגירק טעמתחרַאפ ןייא רָאנ ןענופעג

 ןוא ,הרונמ יד ןדניצנָא םוצ למיוב םענייר
 ףיוא רָאנ ןעוװעג גונעג זיא למיוב רעד
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 סנ ַא ןעשעג זיא סע רעבָא ,גָאט ןייא
 ;געט 8 טנערבעג םיא ןופ טָאה ןעמ ןוא
 טנָאמרעד טרעװ 'ייהכונח. ןעמָאנ רעד
 תבש טרָאד) ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא
 -אלפ ףסוי ;(רעטרע ערעדנַא ןוא א"כ

 ןגעו קרעוװ עשירָאטסיה ענייז ןיא סויוו
 ןשינעעשעג יד ןגעוו ןביירש טייצ רענעי
 "ומדק,, ןייז ןיא בוט-םוי םעד ןגעוו ןוא
 ןָא סע טפור רע ;''המחלמ,, ןוא '"תוינ

 בוט-םוי רעד ;'טכיל ןופ בוט-םוי רעד,
 -ותכ עדייב יד ןיא טכארבעג ךיוא טרעוו

 ןוא 'א םיאנומשח םירפס:-םינורחא:םיב
 ןדיי יד זַא ,טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,'ב
 ווירב ַא טקישעג ןבָאה לארשייץרא ןופ
 ,ןטּפיגע ןיא עירדנאסקעלַא ןיא ןדיי יד וצ

 ןיא -- .בוט-םוי םעד ןרעייפ ןלָאז יז זַא
 ךיוא ןרָאװעג הכונח זיא טייצ רעיינ רעד

 רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי רעלַאנאיצַאנ ַא

 רעד ןוא ,לארשייץרא ןיא גנובעלפיוא
 -ניק-לוש יד זַא זיא ביבא-לת ןיא גהנמ
 ןסַאג יד רעביא טנוװָא ןיא ןרישַאמ רעד

 ןוא טנעה יד ןיא טכיל ענעדנוצעגנָא טימ
 טזייו סע -- .םיריש עלַאנאיצַאנ ןעגניז

 -נמ רעד לָאמַא ןעוועג זיא סע זַא ,סיוא
 -יטנַא תלגמ , ַא ןגָאז וצ הכונח ןיא גה

 "רעד ןעוועג זיא סע רעכלעוו ןיא ,?סוכ
 -וומשח ןופ ןשינעעשעג יד ןגעוו טלייצ
 ןסייהעג ךיוא טָאה יז ;דנַאטשפיוא-םיא

 ןיא טכַארבעג טרעוו) ?יאנומשח תלגמ,
 יד זַא ,םירפוס תוכלה ''תולודג תוכלה,,
 "עג ריא ןבָאה ללה תיב ןוא יאמש תיב
 ןטלַא ןַא ןיא טקורדעג זיא יז ;(ןבירש
 -ןָאּפיליפ ;1568 יקינאלאס ןיא רוזחמ
 ןטסקעט עדייב ןבעגעגסױרַא טָאה יקס
 -נָאל) ןשיאערבעה ןוא ןשיאעמַארַא םעד
 ,סיוא טזייוו ,ךיוא טָאה ןעמ ;(1851 ןָאד
 ןופ השעמ יד הכונח ןלייצרעד טגעלפעג
 ןעשעג ןבָאה ךיוא לָאז סָאװ "תידוהי,
 ,""םידיסח,/ רעטרעווכוז עז -- .הכונח ןיא
 תידוהי ןגעוו ?'יבכמ,, ןוא !"םיאנומשח,
 ."תידוהי, עז
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 ַא ןופ גנואייוונייא יד) תיבה תכונח
 -עג גהחנמ רעטלַא ןַא זיא סע ,(זיוה יינ

 -ךעייפ א ןענעדרָאוצנײא ןדיי ייב ןעוו
 ;זיוה יינ ַא ןקידנערַאפ םייב טייקכעל

 !'תיבה תכונח , ןפורעג סָאד טָאה ןעמ
 ,טגָאעג טרעװ ט"י םירבד שמוח ןיא
 יײנ ַא טלעטשעגפיוא טָאה סע רעװ זַא

 ןיא ןייג וצ ןעוועג טיײרפַאב זיא זיוה
 -כעלגעמ יד ןבָאה לָאז רע ידכ המחלמ

 רשא;) תיבה תכונח יד ןכַאמ וצ טייק

 ;('ותיבל בושיו ךלי וכנח אלו תיב הנב
 רומזמ,, רעד ןַארַאפ זיא 'ל םילהת ןיא
 ,רומזמ רעלעיצעּפס ַא ,!'תיבה תכונח ריש

 ןעמ יצ ,רָאלק טשינ זיא סע ןכלעוו ןגעוו

 רעדָא זיוה ַא םתס טניימעג טימרעד טָאה
 תיב סָאד רעדָא עדייבעג עכעלטנפע ןַא

 -רעייפ-תיבה תכונח ןגעװו -- .שדקמה
 -עג עזעיגילער עכעלטנפע ןופ ןטייקכעל
 ןופ) ך"נת ןיא רימ ןעניפעג סעדייב

 סכלמה המלש ןופ ,'ז רבדמב ןיא ןכשמ

 רעד ןופ ,'ח 'א םיכלמ ןיא שדקמה תיב
 (ב"י הימחנ ןיא רעיומ םילשורי

 -לייט 'יףנח. טָאה ךינת ןיא הפונה
 ןטכעלש .ַא ןופ גנוטיידַאב יד לָאמ
 ולכ. ןַארַאפ זיא 'ט היעשי ןיא ;שטנעמ
 גנוטיידַאב יד טָאה סָאװ ,"ערמו ףנח

 ךיוא ןוא ארמג רעד ןיא ;טייקטכעלש ןופ
 יד י'הפונח,, טָאה םירפס-רסומ ערעטעּפש
 סיוא ןקירד רימ סָאװ םעד ןופ גנוטיײדַאב
 םישעמ יד ןביול ,'ןענעפנח,, שידיי ןיא
 ץרַאה ןיא םגה .,שטנעמ ןטייווצ ַא ןופ
 ןיא .טרעקרַאפ טקנוּפ ןעניז ןיא ןעמ טָאה
 זיא קיטע רעזעיגילער רעשידיי רעד
 עטכעלש רעייז יד וצ טנכערַאפ הפינח
 זַא טגָאז א"מ הטוס ארמג יד ;תודימ
 סָאד ןבָאה טעװ ףנוח זיא סע רעװ
 רעד ןיא טרָאד טגָאז רזעלא יבר ;םונהיג
 טלַאפ עשר ַא טפנח סע רעװ זַא ,ארמג
 יד ןיא ןײרַא רעדניק ענייז רעדָא רע
 טגָאז ארומַא ןייא ;עשר םעד ןופ טנעה
 ביױא עשר ַא ןענעפנח ָאי געמ ןעמ זַא
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 -סיוא ךיז ןעמ ןָאק ךרודַאד זַא ,טעז ןעמ
 -אד טרעוו סע ןוא .,קילגמוא ןַא ןופ ןטיה

 ןיא בקעי ןופ זייוװַאב רעד טכארבעג ףיור
 -עג טָאה רעכלעוו ,ג'ל תישארב שמוח
 קידנבָאה ארומ ,ושע רעדורב ןייז טפנח
 ,(א"מ הטוס) םיא רַאפ

 -רָאי ןט1 ןיא אנת אסוד ןב אנינח
 ,שדקמה תיב ןופ טייצ רעד ןיא ,טרעדנוה

 תוכרב) יאכז ןב ןנחוי ןבר ןופ רבח ַא
 רעד ןיא טכארבעג ןרעוו םיא ןגעוו ;(ךייל
 ןעוועג ללּפתמ טָאה רע זא םירופס ארמג
 -עג טָאה רע ;(ךייל תוכרב) עקנארק ףיוא
 תינעת ארמג ןוא ןבעל םערָא ןַא טריפ

 ןדעי טרעװ למיה ןופ זַא ,טלייצרעד הייכ
 -נַאג יד,, זַא ,לוק-תב ַא ךרוד טגָאזעג גָאט

 ןופ תוכז ןיא טזיײּפשעג טרעוו טלעוו עצ

 ןילַא ןוז ןיימ אנינח ןוא ,ןוז ןיימ אנינח
 ןופ (םיבורח) ןסקָאב ּפָאט ַא גונעג טָאה

 יקרּפ ןיא ?!ןטייווצ םוצ תבש ברע ןייא
 -עוו רעד;, :רעטרעוו יד רע טגָאז 'ג תובא

 ,המכח ןייז ןופ רעמ ןענעז םישעמ סנעמ
 טרָאד טגָאז רע ?'םויק ַא המכח ןייז טָאה

 חור ונמיה החונ תוירבה חורש לכ,, ךיוא
 ךיז טריפ סע רעוו) 'יונמיה החונ םוקמה
 -וצ םיא ןופ ןענעז ןשטנעמ זַא ױזַא ףיוא
 ,(ןדירפוצ םיא ןופ טָאג ךיוא זיא ,ןדירפ

 רבק ןייז ףיוא ןָא טזייו עיצידארט יד

 ,לילג ןיא

 -ַאב יד ןופ רעניא אמח ןב אנינח
 ,ארמג רעד ןיא םיארומַא עטסנטייד
 "עג ,אנינח יבר,, םתס ןפורעגנָא טרעוו
 ןופ רוד ןטשרע ןיא לארשי-ץרדא ןיא טבעל
 -גוהרָאי ןט2 ןופ עדנע ןיא) םיארומא
 ןענעז הדגא ירבד ענייז ןשיווצ ;(טרעד
 םימש ידיב לכה, :רעטרעוו יד ןַארַאפ

 יד ןיא זיא ץלַא ,'םימש תארימ ץוח
 טָאג רַאפ ארומ יד ץוחַא ,טָאג ןופ טנעה
 ךורב שודקה לש ומתוח. ;(ג''ל תוכרב)

 תמא זיא טָאג ןופ םתוח רעד ,''תמא אוה
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 םיברמ םימכח ידימלת, ;(ה"נ תבש)
 -ערגרַאפ םימכח ידימלת ,י''םלועב םולש

 ארמג) טלעוו רעד ףיוא םולש םעד ןרעס

 .ערעדנַא ןוא (תוכרב ףוס

 -שי-ץרא ןיא אנת ןויררת ןב אנינח
 ןט2 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא לאר
 יגורה הרשע יד ןופ רענייא ,טרעדנוהרָאי
 רעד ךרוד ןרָאװעג טיוטעג זיא ,תוכלמ
 ףיוא ןייז רבוע רַאפ גנוריגער רעשימיור
 ןיא -- .הרות ןענרעל וצ טָאברַאפ ריא

 רעד טלײצרעד טרעוװ זי הרז הדובע

 רעד ךָאנ) ןבָאה רעמיור יד יו ,רוּפיס
 רזוג טָאה ןעמ ןעוו אבכוכ רב ןופ המחלמ
 (הרות ןענרעל וצ טשינ ןדיי ףיוא ןעוועג

 -לת טימ ךילטנפע קידנרעל ןעניפעג םיא

 טלייטרוארַאפ םיא ןבָאה ייז ןוא םידימ
 ןדיל ענייז ידכ .ןרעוו וצ טנערברַאפ

 -רַאפ םייב ןעמ טָאה רעסערג ןייז לָאז

 ץרַאה ןפיוא טגײלעגפױרַא םיא ןענערב
 סָאד ןַארַאפ זיא םיא ןופ .ךַאז עסַאנ ַא
 -געמ ייווצ זַא 'ג תובא יקרּפ ןיא טרָאװ

 הרות ירבד ןייק טשינ ןדער ןוא ןציז ןשט
 ןדער ייז ביוא ןוא ,םיצל בשומ סע טסייה
 -יכש יד ייז ןשיווצ טור ,הרות ירבד ָאי

 "לה ןַארַאפ ךיוא םיא ןופ ןענעז סע ;הנ

 הירורב ןעוװעג זיא רעטכָאט ןייז :;תוכ
 עז -- .ריאמ יבר אנת ןופ בייוו סָאד

 ,"תוכלמ יגורה הרשע.,

 ""ח'ר תובת ישאר ֹונֹבִר ,לאננה
 ךרעל ןברָאטשעג ןוא 965 ךרעל ןריובעג)
 ;(עקירפַא-ךופצ ןיא ןאורייק ןיא 5
 ך"נת ןופ שרפמ ןוא קסוּפ ,הבישי שאר
 לָאמלײט טרילוטיט טרעוו ;דומלת ןוא
 ונבר ןופ ןוז ?'ןואג, לטיט ןטימ ךיוא
 -עגנַאפעג ריפ,, יד ןופ םענייא ,לאישוח

 -עג טָאה רעכלעוו םימכח ידימלת '!ענ
 -ןופצ ןייק דומלתה דומיל םעד טכארב
 ;הבישי ַא טרָאד טעדנירגעג ןוא עקירֿפַא

 -לת ליפ טלעטשעגסיוא טָאה לאננח ונבר
 רעייז זיא דומלת ףיוא שורּפ ןייז ;םידימ
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 םינושאר יד ךרוד ןרָאװעג טצונַאב ליפ
 סנתנ יבר ןיא םישורּפ יד ןופ ךס ַא)

 -ָאנ ןטימ טנָאמרעד טשינ וליפַא ,י"ךורע,

 ;לאננח ונבר ןופ ןענעז ,ח"ר ןופ ןעמ
 םעד ליפ רע טצונַאב שוריּפ ןקיזָאד ןיא

 ףיוא שוריּפ ןייז ןיא ,ימלשורי דומלת

 "ומא ןגעוו תוריקח ליפ רע טגנערב הרות

 ערעדנַא ןוא ,שפנה תראשה ,טָאג ןיא הנ
 לאננח ונבר ןגעוו -- .הנומא ןופ תודוסי

 רענילרעב ,ייתודלות,, סטרָאּפָאּפָאר ןיא
 "וישרודו רוד רוד , סייוו ,"לאננח לדגמ,;

 יד קלח

 ןעמענ הירזעו לאשימ ,היננח
 ןיא רעניד ,לאינד ןופ םירבח-2 יד ןופ
 לאינד רפס ןיא ;לבב ןיא ףיוה ןכעלגינעק
 טָאה רצאנדכובנ זַא ,טלייצרעד טרעוו יג
 ןדנענערב ַא ןיא ןפראווניירא טזָאלעג ייז

 טינ ןבָאה ייז סָאװ ראפרעד ,ןוויוא-ךלַאק

 טָאגּפָא םענעדלָאג םוצ ןקוב ךיז טלָאװעג
 יז רעבָא ;טלעטשעגפיוא טָאה רע סָאװ

 סָאד ,ןרָאװעג לוצינ סנ ַא ךרוד ןענעז
 -רסומ ןופ לַאפ רעטסקיטכיוו רעד זיא
 סָאװ ,םשה שודיק ףיוא ךיז ןייז-שפנ

 רעד ןיא .ך"נת ןיא טלייצרעד טרעוו

 (ערעדנַא ןוא ג"ל תובותכ) ארמג
 יייז ןגעו הדגא ירבד טליצרעד ןרעוו
 -עג טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,ערעדנַא ןשיווצ

 טעארדעג רָאנ טשינ ןוא ,ייז טקיניײיּפ
 -עג ךיז ןעוועג ָאי ייז ןטלָאװ ,טיוט טימ
 היננחל והודגנ ילמליא) טָאגּפָא םוצ טקוב
 סָאד ;(אמלצל וחלפ ווה הירזעו לאשימ
 ןרָאװעג טגָאזעג רעכיז זיא טרָאװ עקיזָאד
 -וקיניײּפ עשימיור יד ןופ טייצ רעד ןיא
 "עג טשינ ןבָאה ןדיי לייט עכלעוו ,ןעג
 ,ןטלַאהסיוא טנעק

 יד דסח טָאה ך"נת ןיא ,(דָאנ) רסח
 תישארב) ''הבוט ַא ןָאט,, ןופ גנוטיידַאב
 ,עיטַאּפמיס ןופ ,(דסח ידמע תישעו, ח"מ
 ןח אשתו, 'ב רתסא תלגמ) ןרעוו ןלעפעג
 -טעג יד טּפיוהרעביא ,דאנג ןופ ,(''דסחנ
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 ודוה,, ,ח"יק םילהת ןיא יװ ,דָאנג עכעל
 טביול) 'יודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל
 קיבייא ףיוא לייוו ,טוג זיא רע לייוז ,טָאג
 יד ןיא הלבק רעד ןיא ;(דָאנג ןייז זיא
 הריפס עטרעפ יד זיא תוריפס רשע
 -סח תולימג;, טרָאװכוז עז -- .'"'דסח;
 | ."םיד

 רוד ןט2 ןיא לבב ןיא ארומא אדסח
 ,בר ארומא ןופ דימלת ,םיארומא ןופ

 ןעמ :אנוה בר ןופ רבח דימלת רעכַאנ ןוא

 -עת) יילבב ןופ דיסח,, ןפורעג םיא טָאה |

 רעד ןיא הבישי שאר ןעוועג ;(ג'כ תינ
 תוכלה ענייז ;(י'ק ןילוח) ארוס טָאטש
 רעד ןיא רעטרע ליפ ןיא ןַארַאפ ןענעז
 ביוא זַא ,רע טגָאז 'ה תוכרב ןיא ;ארמג
 ןייז רע לָאז ,םירוסי טָאה שטנעמ ַא

 ,םישעמ ענייז ןכוזכָאנ) וישעמב שפשפמ
 ביוא ןוא ,(טקידניזעג רע טָאה רעמָאט

 לָאז ,םיאטח ןייק ןענופעג טשינ טָאה רע
 ןיא ;הרות לוטיב ןיא ןעגנעהנָא סָאד רע
 "יפת ,, יד םיא ןופ ןַארַאפ זיא טייכ תוכרב
 -ייא טגָאז ןעמ סָאװ הליפת) "ךרדה תל

 ,(ןיירַא געוו ןיא טייג ןעמ רעד

 ןיא טבעלעג) יו לח םהרבא .יאדסח
 ,(1230 ךרעל ,אנָאלעצרַאב ןיא ,עינַאּפש
 -יא ;רעצעזרעביא ,טסילארָאמ רעטמירַאב
 שיאערבעה ןיא שיבַארַא ןופ טצעזרעב
 "יה רפס,, םעד ,סלעטָאטסירַא ןופ קרעוו
 םעד ,ילארשיה קחצי יבר ןופ ייתודוס
 טסקיטכיװ ןייז ;םייבמר ןופ !יןמית תרגא;,
 סָאד .''ריזנהו ךלמה ןב, רעד זיא קרעוו

 "עג טָאה גינעק ַא יו גנולייצרעד יד זיא
 טלָאװעג טָאה רע ןעמעוװו ,ןוז ַא טַאה

 -ייזאב ןוא סנגינעגרַאפ עלַא ןפַאשרַאפ
 -ַאד טָאה רע דיל עלַא םיא ןופ ןקיט
 -ייט עלַא טימ טלגנירעגמורַא םיא רעביר

 ןיא ןעמוק םיא טזָאלעג טשינ ,ןכַאז ערע

 ןדײל עכלעוו ,ןשטנעמ טימ גנורירַאב

 -ַאפ זיא סע זַא ,ןסיוז טשינ לָאז רע ידכ

 טָאה לָאמניא .טלעוו רעד ףיוא ןדייל ןַאר
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 עזייר ריצַאּפש ןייז ףיוא ןוז-גינעק רעד
 ייז ןופ ןוא ,סעקילַאק ןשטנעמ ןעזרעד
 ןופ ןדייל יד ןגעו ןרַאפרעד רע טָאה

 טכארבעגניירַא םיא טָאה סָאד ;שטנעמ
 -ַאב ךיז טָאה רע זיב ,רעיורט סיורג ןיא
 "עג םיא טָאה רעכלעוו ,ריזנ ַא טימ טנעק

 יו רסומ ירבד ןוא םילשמ טימ טנױעל

 -ירּפ ןיא טלעו רעד ףיוא ןבעל וצ יױזַא
 ,הזה םלוע ןופ תוואת יד ןייז סאממ ,תוש

 -עג ןיא רפס סָאד .שירָאנ ןענעז עכלעוו

 -עובעה רעטכייל רענייש ַא ןיא ןבירש

 ַא ךעלטנגייא זיא סָאד ;ךאוּפש רעשיא
 ןיא .ךוב שיכַאוַא ןַא ןופ גנוטעברַאַאב

 רעד ןיא ןעגנאגעגמורַא זיא רעטלַאלטימ

 ןטימ ךוב ךעלנע ַא טלעו רעכעלטסירק
 רעד ?'טאפַאסַאי ןוא םאַאלרַאב,, ןעמָאנ

 ןזיוװעגנָא טָאה רעדיינשייטש רעטנרעלעג
 -ַאלרַאב,, רעד ,קרעוו עדייב עקיזָאד יד זַא

 יד ןענעז ''ריזנהו ךלמה ןב. ןוא ייםא

 -געגעל רעשידניא רעד ןופ גנוטעכרַאַאב

 ,אהדוב ןגעוו עד

 ."טורפש, עז טורפש ןּבא יאדסח

 הדוהי, טרָאװכוז עז הדוהי ,דיסח
 ,"דיסחה

 ףרַאד ןעמ םידיסח ,תודיסח ,דיסח
 ןיא תודיסח ןופ גנוניישרעד יד ןלייטנייא
 -גוזַאב ייווצ ןוא עטכישעג רעשידיי רעד
 זיב תודיסח עטלַא סָאד (1 לייט שרעד

 בוט םש לעב לארשי יבר ןופ טייצ רעד
 -גנוהרָאי ןט18 ןופ טימ רעד ןיא ךרעל)
 גנוגעװַאב עשידיסח עיינ יד (2 ;(טרעד
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,הטיש ןוא
 רעד ןגעוו ;בוט םש לעב לארשי יבר ךרוד
 םייב רימ ןבעג תודיסח רעיינ רעקיזָאד

 {ןָא בוט םש לעב ןופ תודיסח., טרָאװכוז
 -יסח,, ןטלַא םעד ןגעוו ןבעג רימ ןלעװ ָאד
 -טפָא רימ ןעניפעג ך"ינת ןיא -- .''תוד
 -ןרפ ַא רַאפ יידיסח,, גנונעכיײצַאב יד לָאמ

 ןליפַא :תוקדצ טוט רעכלעוו ,שטנעמ ןעמ
 'ג הימרי ןיא טגָאזעג טרעװו טָאג ןגעוו

 ,דיסח ַא ןיב ךיא םירָאװ !!ינא דיסח יכ;

 ןשטנעמ וצ תוקדצ וט ךיא ,טסייה סָאד
 דבא, ךיז טגָאלק 'ז הכימ איבנ רעד

 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ןיא סע ,"דיסח
 ןיא :תוקדצ טוט סָאװ שטנעמ ּפיט רעד
 ןזיוװעגנָא וליפַא טרעװ ט"מק םילהת

 עמורפ עּפורג ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ףיוא
 ,"םידיסח., ןסייהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 זיא סע -- .('םידיסח להקב ותלהת;,)

 -תרזג רעד ןופ טייצ רעד ןיא זַא רעכיז
 -יפע סוכויטנַא גינעק ןשיריס ןופ דמשה

 -ייא ,לארשי-ץרא ןיא ןדיי יד ףיוא סענַאפ
 םעד טכַאמעג ןבָאה םיאנומשח יד רעד

 -רָאי ןט2 ןיא) דנַאטשפיוא סגנואיירפַאב
 -טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוה

 -גוזַאב ַא ןדיי ייב ןעוועג זיא ,(גנונעכער
 ,ןדיי עמורפ רעייז ,םידיסח עּפורג ערעד
 -עג טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןבָאה עכלעוו
 -נַא ןופ גנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ טלָאװ

 ןוא ןטיוט טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא סוכויט

 עכעלגינעק יד ףיוא ןעװעג רבוע טשינ
 ןעניפעג םידיסח ןעמָאנ רעייז ;ןטָאבעג
 יד ןופ טסקעט ןשיכירג םעד ןיא רימ

 "םיאנומשח , םירפס - םינורחַא - םיבותכ

 "יָאעדיסַא; שיכירג ןיא ןסייה ייז ואוו
 -יורג םעד ןגעוו .(?'"םידיסח., ,רעעדיסח)

 ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,םכח ןשידיי ןס

 -וקעגמוא זיא ןוא טייצ-םיאנומשח רעד
 ,רֹועוי ןב יסוי ,םשה שודק ףיוא ןעמ
 'ב הגיגח הנשמ רעד ןיא טגָאזעג טרעו
 זיא סע ;:"'דיסח; ַא ןעוועג זיא רע זַא
 עקיזָאד יד יצ ,עגארפ עקיטכיוו ַא ןַארַאפ

 ןבָאה טייצ-םיאנומשח רעד ןופ םידיסח
 -קעס-םייסיא רעד טימ תוכייש ַא טַאהעג
 -ימ יד ;('םייסיא,/ טרָאװכוז עז עט
 רוד,, ןיא סייוו) עטנרעלעג יד ןופ ןעגנונ
 -לות,, ןיא טרָאּפָאּפאר ,"וישרודו רוד

 ןוא יילארשי ימי יובד,, ןיא ץערג ,ייתוד
 ןיא .טלייטעצ םעד ןגעוו ןענעז (ערעדנַא
 טפָא רימ ןעניפעג ארמג ןוא הנשמ רעד
 -ושארה םידיסח. ןֹוא דיסח לטיט םעד
 ןיא ;"םידיסח עקילָאמַא; יד) "םינ
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 םידיסח יד זַא הנשמ יד טגָאז 'ה תוכרב
 סיורג טימ טנעװַאדעג ןבָאה םינושארה
 םעד ןעגנערב ארמג ןוא הנשמ יד ;הנווכ
 םוצ הנשמ יד ןוא ,ייתודיסח,, קורדסיוא
 יבר טגָאז (תוינשמ יד ןיא) הטוס ףוס

 חור ידיל האיבמ תודיסח., ריאי ןב סחנּפ
 "וקה חור וצ טגנערב תודיסח) יישדוקה
 ,ןַארַאפ זיא תואחסונ לייט ןיא ןוא ,(שד
 סָאד ,תודיסח וצ טריפ שדוקה חור., זַא
 .רעכעה ךָאנ טייטש תודיסח זַא ,טסייה
 -סיוא םעד רימ ןעניפעג א"נ הכוס ןיא
 טפָא רעייז ;!'השעמ ישנאו םידיסח., קורד
 סָאװ םירוּפיס ארמג רעד ןיא רימ ןעניפעג
 השעמ, רעטרעוװו יד טימ ןָא ךיז ןביוה
 ַא לָאמַא ןעוועג זיא סע) ''דחא דיסחב
 יד לשמל יו ;(דיסח ןייא טימ השעמ

 תוכרב ןיא גנולייצרעד עכעלרעדנואוו

 טקיטכענעג טָאה דיסח רעד יװ ח"י
 יד יװ טרעהעג ןוא תורבקה תיב ןפיוא

 -יימ ןייא טיול .ךיז ןשיווצ ןדער םיתמ
 דיסחב השעמ; טימ ןעמ לָאז גנונ
 אנת םעד ןענימ םוטעמוא 'ידחא

 רב הדוהי יבר רעדָא אבב ןב הדוהי יבר

 'ל אמק אבב ןיא ארמג יד ,יאעליא

 לָאז דיסח ַא ןייז ליוו סע רעװ זַא ,טגָאז

 סָאד ,תובא ןופ רעטרעוו יד ןייז םייקמ

 ןעגנוזייונָא עזעיגילער עשיטע יד ,טסייה

 טרָאד :תובא יקרּפ ןיא הנשמ רעד ןופ

 ַא זַא ,גנוניימ יד טכארבעג ךיוא טרעוו

 טשינ ,ןיקיזנ ןיא רהזנ ןייז ףוַאד דיסח

 ךיוא ןוא ,ןדָאש ןייק ערעדנַא ןעגנערב

 ןשטייט לייט סָאװ ,יתוכרבד ילימ,, ןיא
 ןרעוװ סָאװ רעטרעוװו עמורפ יד סלַא סיוא
 ןיא רעדָא ,תוכרב אתכסמ ןיא טכארבעג
 ימלשורי ןיא ;ןכַאמ-תוכרב ןופ םיניד יד

 -יסח רפס ַא טכַארבעג טרעוו תוכרב ףוס
 תומוא ידיסח;, ןַארַאפ ךיוא זיא סע .םיד
 -לעפ עשידיי-טשינ ייב םידיסח) י'םלועה
 ןזיועגנָא טרעװ ארמג רעד ןיא .(רעק
 ןוא דיסח ליפוצ רענייא זיא לָאמליײט זַא
 נָא טרעוו שטנעמ  ַאזַא :טשינ גיוט סָאד
 "הטוש דיסח; א"כ הטוס ןיא ןפורעג

 ַא טיג ארמג יד ןוא (דיסח רעשירַאנ)
 יורפ ַא יו טעז דיסח ַאזַא זַא ,ליּפשיײיב
 טשינ ריא ליוו ןוא ךייט ןיא ךיז טקנירט
 וצ םורפ טשינ זיא סע לייוו ןעװעטַאר

 -עּפש יד ןיא ךיוא --- .יורפ א ףיוא ןקוק
 ןוא לבב ןיא םינואג יד ןופ ןטייצ ערעט

 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רעטעּפש ךָאנ
 יד ןוא דיסח לטיט םעד ןעמ טקרעמַאב
 -עג קרַאטש ןרעוו םידיסח ןופ תודימ
 ונבר ןופ תוישעמ םירוּפיס יד ןיא ,טביול

 "חב השעמ ,,םעד טפָא רימ ןעניפעג םיסנ

 -בלה תובוח,, ןופ רבחמ רעד .''דחא דיס

  ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא ייחב ונבר 'יתוב

 רפס ןייז זיא ךעלניישראוו ןוא ,!"דיסחה.,
 תודוסי-טּפיוה יד סלָא ןרָאװעג טכארטַאב

 ןט12 ןיא ,דנאלשטייד ןיא .תוודיסח ןופ

 ַא ןעוועג ןענעז טרעדנוהרָאי ןט13 ןוא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עסיורג עּפורג
 ןוא םידיסח לטיט םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ
 -גנערטש יד טיול טריפעגפיוא ךיז ןבָאה
 רעריפ רעייז .תודיסח ןופ תודימ עטס
 ;דיסחה הדוהי יבר ןעוועג זיא יבר ןוא

 -ָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא עּפורג עקיזָאד יד
 טגיונעג ןענעז ייז ;זנכשא ידיסח ןעמ
 ןגעוו טלייצרעד ןעמ .קיטסימ וצ ןעוועג

 ןענעז םירפס-טּפיוה ערעייז ;םיתפומ ייז
 ןופ םירפס יד ןוא 'יםידיסח רפס,, רעד
 ןוא '"חקר רזעלא עז) חקר רזעלא יבר

 -ָאד רעד ןגעוװ םיטרּפ ;''דיסחה הדוהי,
 ןעמ ןָאק גנוגעוװַאב-זנכשא-ידיסח רעקיז

 "םייחהו הרותה,, סנאמעדיג ןיא ןעניפעג
 רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ;לייט ןטשרע

 דיסחה הנוי ונבר) םידיסח ןעמ טפערט
 -יא, רעטרעווכוז עז -- .(ערעדנַא ןוא
 ,"דיסחה הדוהי, ,''םיאנומשח,, ,''םייס

 ןָא בוט םש לעב ןופ תודיסח
 "עוואב תודיסח יד טלדנַאהַאב ןעמ ןעוו
 יבר ןופ ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאוװ ,גנוג
 זיב טרעיד ןוא בוט םש לעב לארשי
 -גייועגמוא םעד טַאהעג טָאה ןוא טנייה
 ןזעיגילער ןפיוא סולפנייא ןסיורג ךעל
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 זומ ,ןבעל ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןיא גנולדנַאהּפָא יד ןלייטנייא ןעמ
 ןפ "עטכישעג, רעד ןיא ;ןלייט ייווצ

 -יסח ןופ יי'הטיש,, רעד ןיא ןֹוא תודיסח
 -ייא ןענעז ןלייט עדייב עקיזָאד יד .תוד

 -ייוצ ןטימ רענייא טבעוועגכרוד ךעלטנג

 ןעמ ןָאק ץינערג עסיוועג ַא רעבָא ,ןט
 ,ןעמונעגנָא זיא ךעלנייוועג --- .ןריפכרוד

 ןעוועג זיא ,תודיסח ןופ רעדנירג רעד זַא

 "לצוו ,(ט'ישעב) בוט םש לעב לאושי יבר
 -חרזמ ןיא טשרעוצ טבעלעג טָאה רעכ
 עילָאדָאּפ ןיא ךָאנרעד ןוא עיצילַאג

 ס'ת רָאי ןופ ךרעל (שזובישזעמ טָאטש)

 ןעוו ,(1760) כ"קת רָאי םעד זיב (1700)

 ןבעל ןגעוו םיטרּפ) ןרָאװעג רטפנ זיא רע
 טרָאװכוז עז בוט םש לעב לארשי יבר ןופ

 "תולגתה,, עקיזָאד יד .(''בוט םש לעב,
 ךרעל ןעמוקעגרָאפ זיא בוט םש לעב ןופ
 ןבָאה דלַאב ןוא ,(17237) זצת רָאי םעד
 ,םידיסח ןעלמַאז ןעמונעג םיא םורַא ךיז
 ךיוא ןעוװעג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ
 ןופ רעב 'ר יבר) םידמול ,םינבר עסיורג

 ,האנלוּפ ןופ ףסוי בקעי יבר ,שטירזעמ
 תוילגרמ ריאמ יבר ,ץערָאק ןופ סחנּפ יבר
 טָאה רע ןוא (ערעדנַא ןוא וועקלושז ןופ
 -שידיי ןיא ךרד םעיינ םעד טנרעלעג ייז

 רעד ןופ גנושרָאפ עיינ יד רעבָא .טייק
 זַא .ףיוא טוייו תודיסח ןופ עטכישעג
 -תנ זיא בוט םש לעב רעד רעדייא ןיוש
 טעטש יד ןיא ןעוועג ןענעז ,ןרָאװעג הלג
 סעּפורג עילָאדָאּפ ןוא עיצילַאג-חרזמ ןופ
 -אב טַאהעג ןליפַא ןבָאה עכלעוו ,םידיסח

 -נאגעג ,ןענעװַאד םוצ ךעלביטש עלעדנוז

 -אדעג ,ןטַאלַאכ עסייוו ןיא ןָאטעגנָא ןעג
 ןופ הלבק רעד ןופ תונווכ יד טיול טנוו
 תונווכ ןוא דרפס חסונ) אירול קחצי יבר
 ,"ט"'שעבה יחבש , רעד יליפַא ;(יי'רא

 עראדנעגעל ַא ןיא רעביא טיג סָאװ
 םיתפומ ןוא גנוביירשַאב-סנבעל יד םרָאפ

 טסוּפאק טקורדעג) בוט םש לעב ןופ

 םידיסחה תכ, ןגעו טלייצרעד (הי"יעקת
 יד ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ 'ייםילודגה
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 זיא בוט םש לעב רעד רעדייא טעטש
 -יסח עקיזָאד סָאד רעבָא .ןרָאװעג הלגתנ
 ,הלוגס ידיהי רַאפ רָאנ ןעוועג זיא תוד

 ןגעקַאד ,םילבוקמ ,ןדיי עסיורג ענלצנייא

 רעטשרע רעד טָאה בוט םש לעב רעד
 -עװַאב עטיירב יד תודיסח ןופ טכַאמעג
 -מול ,עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,גנוג

 -טשינ ןוא םילבוקמ ,ןדיי עטושּפ ןוא םיד

 סָאװ ,ןדיי עכַאפנייא וליפַא .םילבוקמ

 עצנַאג ַא ןעװעג טעװערָאהעגנָא ןענעז

 ןַא טריפעג ןוא טעברַא רערעווש ןופ ךָאװ
 טנָאקעג םיוק ןבָאה ןוא ןבעל רעווש םערָא
 ןענופעג ןבָאה ,םילהת לטיּפַאק ַא ןגָאז
 ןַא ןוא טסיירט ַא ןוא ץַאלּפ ַא ךיז רַאֿפ

 לעב ןופ תודיסח םעד ןיא ךיז ןבעלסיוא

 עזעיגילער-שיּפָאזָאליפ יד ץוחַא .בוט םש
 סָאװ ,ןעקנאדעג עשילארָאמ-שיטע ןוא
 תודיסח ןייז טימ טָאה בוט םש לעב רעד

 -עג ,טגָאזעג רעקיטכיר .,טכַארבעגנײרַא

 סָאװ ןוא ,טייקשידיי ןיא ןבעלפיוא טכַאמ
 םידיסח ןופ םיגיהנמ יד ףיוא ןבָאה

 טָאה ,סולפנייא ןסיורג ַא רעייז טַאהעג
 -עג רעייז בוט םש לעב ןופ תודיטח סָאד

 עכעלטפַאשלעזעג זעיגילער סָאד טרעדנע
 "יסח יד ןופ ,ןסַאמ עטיירב יד ןופ ןבעל

 יכיוו יױזַא ןעועג טשינ זיא סע .םיד
 ןביוהעגנָא ןבָאה םידיסח סָאװ סָאד קיט

 ןגָאז רעדָא ךרפס חסונ ןטימ ןענעװַאד וצ
 -עד ןיב סָאװ סָאד רָאנ ,רהוז ךעלקיטש

 -אב ,ןסירעגּפָא ןעוועג רעדעי זיא טלָאמ

 ,טסיירט ןָא ,ןײלַא ,טכשוחרַאפ ,רעדנוז !
 רעד ;רעציש ןוא רעריפ ַא ןָא ,אתורבח ןָא
 ןוא עלא יד ןעמונעג טָאה בוט םש לעב
 ןוא טפַאשרעריפ ןוא אתורבח ןבעגעג ייז
 רעכעלריטַאנרעביא רעד ןיא ןביולג םעד
 ןענָאק ייז סָאװ ,רעדנואוו םעד ןיא ,ףליה

 ,יבר םעד ךרוד תורצ ערעייז ןיא ןבָאה
 רעד ןופ רעגנעהנָא יד .קידצ םעד ךרוד
 -ונעג ןבָאה ,םידיסח יד ,גנוגעווַאב רעיינ
 ,ךעלביטש ערעדנוזאב ןיא ןענעװַאד ןעמ
 ;ךיילג עלַא טליפעג ךיז ןבָאה ייז ואוו

 תודועס ןעמַאזוצ ןסעגעג טפָא טָאה ןעמ
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 -םוי ַא יצ שדוח שאר ַא ןיא ,הוצמ לש
 הכונח) בוטיםוי-בלַאה ַא ןיא יצ ,בוט
 -עג טפָא טָאה ןעמ ;(המודכו רמועב-גייל
 ךיז ןוא ןפנָארב לסיבַא אתורבחב ןעמונ
 טלייצרעד ייברעד ןוא ,?םייחל,, טגָאזעג
 שידיסח ַא טגָאזעגכָאנ רעדָא תוישעמ
 ןופ טלייצרעדּפארא ךךיז רעדָא ,טרָאװ
 ךיז טָאה ןעמ ןוא ןשפנ תמגע יד ץרַאה
 ןפלעה ןצ ןטייווצ םעד רעדייא טכוזעג
 -ַאב ,תבש ַא יצ בוט-םוי ַא ףיוא לָאמַא
 ,תועובש ןֹוא הנשה שאר ףיוא סרעדנוז

 טָאה ןעמ ואוו ,ןיבר םוצ ןרָאפעג ןעמ זיא
 ערעדנַא ןופ םידיסח טימ ןפָארטעג ךיז
 -תה יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןוא טעטש
 -עג טָאה רענייא ביוא .תובבלה תוברק
 ןטעבעג רע טָאה ,קילגמוא ןַא סעּפע טַאה

 רַאפ ןייז ללּפתמ לָאז רע זַא ןיבר םעד
 קילגמוא ןַא ןיא טשינ וליפַא ןוא ,םיא

 ַא ןיבר םעד ןבעגעגּפָא ךיוא ןעמ טָאה
 -חור ןגעוו ,הסנרּפ ,טנוזעג ןגעוו לטיווק
 "יטסניא עקיזָאד יד .'ה תדובע ןיא תוינ
 ןכעלטפַאשלעזעג זעיגילער ןופ עיצוט

 םש לעב רעד טָאה תודיסח ןופ ןבעל
 יד טשינ --- ,סָאד ןוא ,טריפעגנייא בוט

 ןופ ,תודיסח ןופ הטיש עטקַארטסבַא
 וליפַא טָאה םידיסח ןומה רעד רעכלעוו

 םעד טָאהעג טָאה -- .טסואוועג טשינ

 -עג טָאה ןוא סולפנייא ןכעלנייוועגמוא

 "אילימ ןופ ןבעל ןזעיגילער םעד טרעדנע

 -עגטימ ךיוא ןבָאה וצרעד .ןדיי ןענ

 עשילַארָאמ-שיטע ,עטושפ יד טקריװ

 ,עפיט יד טשינ) תודיסח ןופ רעטרעוו

 ןוא תורות ערָאלק-טשינ סנטסיימ ןוא
 -"ונעג ךעלטנגייא ןענעז עכלעוו ,(םיזמר

 עקידדעירפ עטלַא יד ןופ ןרָאװעג ןעמ

 רעד ןוא ןָא ך"נת ןופ ,םירפס עשידיי

 ןגעוו ,רסומ ירפס ןוא שרדמ ןוא ארמג

 לאושי תבהא ,סיורג ךיז ןטלַאה טשינ

 רענייא ןפלעה ןוא ןבָאה ביל קיצרַאה)
 ךיכרד לכב ,םיבוט םישעמ ,(ןטייווצ םעד
 עלַא טימ ןעניד ןעמ ףרַאד טָאג זַא) והעד
 -ַאד ןוא ןענרעל טימ אקוד טשינ םישעמ

 ןעלדנַאה ,ןסע ןיא ךיוא רָאנ ,ןענעוו
 עסיורג יד ןעוװעג זיא סָאד .(המודכו

 ןכעלטפַאשלעזעג-זעיגילער ןיא גנורעדנע
 רעד ןעוו טייצ רעד ןיא ןיוש -- .ןבעל
 ןיז טָאה טבעלעג טָאה בוט םש לעב

 ַא ןפורעגסיורא טָאהעג גנוגעוואב עיינ
 -לעיציפָא רעד ןופ טפאשרענגעק עסיורג
 ןבָאה עכלעוו ,טלעוו-הלהק ןוא רעשידמול

 טשינ טָאה סע סָאװ המוהמ יד טקנעדעג
 -ַאב יד ןפורעגסױרַא טָאהעג קירוצ גנַאל

 ןוא יבצ יתבש חישמ ןשלַאפ ןופ גנוגעוו

 "'יבצ יתבש., ז) קנַארפ בקעי ןופ רעכַאנ
 "עג ארומ ןבָאה ייז ןוא ,(''קנַארפ,, ןוא |

 גנורעדניזּפָא רעקיזָאד רעד ןופ זַא ,טַאה
 -טנַא לָאמַא טשינ לָאז םידיסח יד ןופ

 רעבָא .עטקעס עזעיגילער עיינ ַא ןייטש
 טפאשרענגעק יד טָאה םרָאפ עפרַאש ןייק
 יחבש, לרפס סָאד .ןעמונעגנָא טשינ
 "עג טָאה ןעמ זַא טלייצרעד ייט''שעבה

 םיסנרּפ יד וצ בוט םש לעב םעד ןפור
 םיא ןוא םינבר עסיורג ןוא תולהק יד ןופ

 -רַאש ַא ןגעוו רעבָא ;ןפרואוורָאפ טכַאמעג
 -עד טשינ ןעמ טרעה טפַאשרענגעק רעפ

 רטפנ זיא בוט םש לעב רעד ןעוו .טלָאמ
 גנוגעווַאב יד זיא ,כ'קת רָאי ןיא ןרָאװעג
 -רעד סע יװ ןוא ,סיורג גונעג ןעוועג ןיוש
 רענגעק םידיסח רעפרַאש רעד טלייצ

 -עג ,רושארב רעשטייד ןייז ןיא) לבייל

 -לֵא ,1799 רדא יד טרופקנַארפ ןיא טקורד
 םעד תעב ןענעז (רעטעּפש רָאי 29 טימ ָאז
 רעמ ןעוועג ןיוש בוט םש לעב ןופ טיוט
 ןופ טיוט ןכָאנ .םידסח טנזיוט 10 יוװ

 "ימלת ענעדישרַאפ ןענעז כוט םש לעב
 ײר א ןיא םייבר ןרָאװעג ענייז םיד
 בקעי יבר ,רעצערָאק סחנּפ יבר יוװ ,טעטש
 ןיא חיכומ בייל יבר ,האנלופ ןיא ףסוי
 "סערג רעד רעבָא :ערעדנַא ןוַא האנלוּפ
 ןרָאפ ןעמונעג ןבָאה םידיסח לייט רעט
 ךיגמ סלַא טנַאקַאב ,רעב 'ר יבר םוצ

 ןבעל ןייז ןגעוו םיטרּפפ שטירזעמ ןופ
 יד טָאה רעכלעוו ,(''רעב,, טרָאװכוז ןיא
 ,טרעטיירברַאפ גנוגעװַאב עשידיסח
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 -ָאֹּפ לארשי יבר) םיחילש טקישעגמורַא
 (ערעדנַא ןוא סהרש בייל יבר ,רעקצָאל
 -יסח םוצ ןדיי רעמ סָאװ ןייז וצ ברקמ
 ןופ טיוט ןזיב טָאה ןײמעגלַא ןיא .תוד
 גנוגעװַאב עשידיסח יד בוט םש לעב
 -חרזמ ןופ טנגעג יד רָאנ ןעמונעגמורַא
 ןוא עילָאדָאּפ ,ץענערג רעד ייב עיצילַאג

 ,עטיל ,ןסייר ןיא ןגעקַאד ;ןילָאװ לייט ַא
 "יסח יד זיא ,ןליוּפ ,עיצילַאג ןקיטכיר םעד

 ןעמַאנסיוא עניילק טימ ,גנוגעװַאב עשיד

 טשרע .ןקרעמַאב וצ ןעוועג טשינ טעמכ

 . "ילש ענייז ךרוד טָאה רעב 'ר יבר רעד

 -עווַאב רעשידיסח רעד וצ ןגיוצעגוצ םיח
 עטיל ןוא ןסייר ןופ טיילעגנוי ךיוא גנוג
 ,קסנימ ,קסּפעטיװ ןופ טנגעג רעד ןיא
 -עד זיא סָאװ ,ענליוו ןליפַא ןוא ענדָארג

 . תודמול ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טלָאמ

 תודיסח

 רעד טבעלעג טלָאמעד טָאה סע ואוו ןוא
 . רענליוו רעד ,והילא יבר ןדמל רעטסערג
 .עסיורג ַא ןעוועג זיא גנוקריוו יד .ןואג

 -מול תודיסח םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סע

 . יװ) עטיל ןוא ןסייר ןופ טיילעגנוי עשיד
 /רעדנירג רערעטעּפש ,ןמלז רואינש יבר
 עיטסַאניד רעשטיוואבויל יד ןופ
 ןיא ךיוא .(ערעדנַא ןוא תודיסח-ךי'בח
 ןקרעמַאב ןיוש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןליוּפ

 (דיגמ רעד לארשי יבר) ץינעשזָאק ןיא

 -ביטש -םידיסח ערעדנוזַאב ןענַאטשטנַא

 : ןוא
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 סָאד .יבר ןופ םיתפומ יד ןגעוו תויש
 -מול-לעיציפָא רעד ןיא ןפורעגסױרַא טָאה

 .רענגעק עפרַאש רָאג יד טלעװ רעשיד

 ןבָאה םידיסח עכלעוו ,םידמול יד ;טפַאש

 -כָאנ ןבָאה ,רענגעק ,םידגנתמ ןפורעגנָא
 יד ןופ תורות עשידיסח יד ןיא טכוזעג
 ןבָאה םידמול יד עכלעוו ,רעטרעוו םייבר

 ,טייקשידיי ןגעק ןענעז ייז זַא ,טכארטַאב
 -געק ןופ םרוטש ַא ןענַאטשנַא זיא סע

 -עװַאב רעשידיסח רעד ןגעק טּפַאשרענ
 ןענַאטשעג זיא ץיּפש ריא ןיא ןיא גנוג
 ןיא ןוא ,ןואג רענליו רעד והילַא יבר

 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןופרעד טאטליזער

 "הק ןוא םינבר עשידגנתמ יד ןופ תופיסַא
 רָאי ןיא דָארב ןוא ענליוו ןיא רעריע-תול
 טרעלקרעד טָאה ןעמ ןוא (1722) ב'ילקת
 יד ,םייבר יד ןוא םידיסח ףיוא םרח ַא
 יונעג טשינ ויא םרח ןקיזָאד ןופ טייצ
 "הנמאנ הירק, ןיא ןיפ ;טלעטשעגטסעפ
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רע זא טלַאה

 ""לארשי ימי ירבד, ןיא ץערג ;ז"לקת
 עטאד רעד ייב ךיז טלַאה 2 ןויצ יט קלח
 ט"י גילקת רָאי ןיא .גייל-ביילקת ןופ

 ןברָאטשעג רעב 'ר יבר רעד זיא ולסכ

 טלייצרעד עיצידארט עשידיסח יד יו ןוא |
 זַא ,םידימלת ענייז טגָאזעגנָא רע טָאה

 .-עלעשז ןופ טנגעג רעד ןיא תודיסח סָאד
 ןיא בר רערעטעּפש ,קחצי יול יבר) ווָאכ
  ,ץ'יול תשודק, ןופ רבחמ ,וועשטידרעב

 "גנתמ יד ןרעפטנעּפָא טשינרָאג ןלָאז ייז

 טשינ ידכ ,ייז ןגלָאפרַאפ טשינ ןוא םיד

 "חמ ןופ רעייפ סָאד ןרעסערגרַאפ וצ רעמ

 "עג זיא רעב 'ר יבר רעד ןעוו -- .הקול |
 . עגנוי ןענַאװ ןופ ךעלטעטש ערעדנַא ןוא
 . יבר םוצ ןרָאפ וצ ןביױהעגנָא ןבָאה טייל
  ןענעז טדעטש ךס ַא ןיא .שטירזעמ ןייק

 - "אב טנוואדעג ןבָאה םידיסח יד ואוו ,ךעל

 סע יװ שדעדנַא ,דרפס חסונ ןיא רעדנוז

 ןיא (זנכשא חסונ) ןעמונעגנָא ןעוועג זיא
 וליפא ןבָאה ייז .תולהק יד ןופ ןלוש יד

 םיגהנמ ערעדנַא ערעדנוזאב טַאהעג

 ךיז ,אתורבחב טבעלעג טָאה ןעמ ;(המ

 ןייא ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא ןברָאטש

 -עוו ,םידיסח עלַא רַאפ יבר רעלארטנעצ

 "יוט 50 זיב טכיירגרעד טָאה לָאצ סנעמ
 ָאי ךָאנ סע זיא רעב 'ו רעד .,טנז
 ןענעז טייצ ןייז ןיא ןיוש םגה ,ןעוועג

 טיוט ןכָאנ .םייבר ערעדנַא ךיוא ןעוועג

 ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה רעב 'ר יבד ןופ
 -יסח ןופ סרעטנעצ טעטש ענעדישרַאפ

 זַא ,תמא זיא סע .םייבר ערעדנוזַאב ,תוד |
 -אפ ןעוװעג רעטייוו ןענעז םידיסח עלַא .-ודכו הטיחש רעד ןופ ףלח םעד ןפיילש)

 "יסח ןופ תודוסי-טּפיוה יד ןיא טקינייר !
 -לעזעגיזעיגילער עטנָאמעד יד ןיא ,תוד "עמ ירוּפס טלייצרעד .,ןעמַאזוצ טיירפעג
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 -ביטש ערעדנוזַאב :םיגהנמ עכעלטפַאש
 ,טּפיוהרעביא יבר ַא ןיא הנומא יד ,ךעל

 ףיוא ןיבר םוצ ןרָאפ ,אתורבחב ןייז סָאד
 -ַאד ,ךעלטיווק ןבעגּפָא ,בוט-םוי יצ תבש

 בילוצ רעבָא .המודכו דרפס חסונ ןענעוו
 | ענעדישרַאפ ןרָאװעג ןענעז סע סָאװ םעד

 תודיסח סָאד טייצ רעד טימ טָאה ,םייבר

 -נָא ןביוהעגנָא ייז ןופ םענייא ןדעי ייב
 ןיא .ןעמרָאפ ערעדנַא עסיוועג ןעמענוצ

 רעד ןיא ,טצעזַאב ךיז טָאה עיצילַאג
 ךלמילא ,'ר יבר רעד ,קסנעשזיל טָאטש

 םיײבר ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענעז סע)

 ןופ דיגמ רעד לכימ 'ר יוװ ,עיצילַאג ןיא
 ןבָאה ייז רעבָא ,ערעדנַא ןוא וװעשטָאלז

 ןיא סולפנייא ןסיורג םעד טַאהעג טשינ
 -לעוו ,(תודיסח ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד

 םוצ ןעיצוצוצ ךעלקריוו ןזיװַאב טָאװ רעכ
 עטושּפ ןוא םידימלת ךס ַא תדיסחה ךרד

 תודיסח סָאד טײרּפשרַאפ טָאה רע .,ןדיי

 ךיוא רָאנ עיצילַאג-חרזמ ןיא רָאנ טשינ
 (עקָארק ןופ טנגעג) עיצילַאג-ברעמ ןיא
 -חה ךרד ןייז .,ןליוּפ-םורד ןופ לייט ןוא

 יד ןטײרּפשרַאפ סָאד ןעוועג זיא תודיס

 ןקרַאטשרַאפ רעמכָאנ ,םיקידצ ןיא הנומא
 סָאד .תודיסח עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 ןייז ברקמ סָאד ,ןעמַאזוצ ןייז ,תורבחתה

 -םילהת ךרוד טייקשידיי וצ ןדיי עטושּפ
 -ילא סעונ, ,רפס ןייז .הנווכ טימ ןגָאז
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,י'ךלמ

 ,תודיסח ןגעו םירפס עטקורדעג עטשרע
 עסיורג א טַאהעג טכיזניה רעד ןיא טָאה
 ןגעוו ,ןטק לעטעצ,, ןייז ןוא ,העּפשה

 ףרַאד דיי רעשידיסח רעד ױזַא יו םעד
 ןעוו .טנרעלעג ןרָאװעג זיא ,ןריפיוא ךיז
 זיא קסנעשזיל ןופ ךלמילא 'ר יבר רעד
 -ייז ןבָאה (ז"מקת רָאי ןיא) ןברָאטשעג
 סָאד טיירּפשרַאפ רעמכָאנ םידימלת ענ
 "עז םידימלת יד ;ןיבר רעייז ןופ תודיסה
 -בול ןופ יבר) קחצי בקעי יבר ןעוועג ןענ

 רעטּפַא לשעה עשוהי םהרבא יבר ,(ןיל
 השמ יבר ,רעװָאנַאמיר עלעדנעמ יבר ,בר
 -ידַאב יד .ערעדנַא ןוא רעװעסָאס בייל

 08 תודיסח

 ןילבול ןופ יבר רעד ןעוועג ןענעז עטסדנט

 עכלעוו ,רעװָאנַאמיר עלעדנעמ יבר ןוא
 -עג ךיוא תודיסח סָאד טײרּפשרַאפ ןבָאה

 םעד ןבָאה ייז ,טסייה סָאד שיפארגָא
 עכלעזַא ןיא טריפעגנייא תודיסחה ךרד
 סע ואוו ןליוּפ ןוא עיצילַאג ןופ ןטנגעג

 ךיוא ןוא ייז ןופ .ןעוועג טשינ רעירפ זיא
 -מענ ,רעב 'ר ןופ .דימלת ַא ךָאנ ךרוד

 ןופ דיגמ םעד לארשי יבר ךרוד ,ךעל
 -עגניירַא תודיסח סָאד טָאה ,ץינעשזָאק

 רעד וצ ןלוּפ ןכעלטנגייא ןיא ןעגנורד
 -עג םורַא ױזַא זיא ןוא עשרַאװ ןופ טנגעג

 ,גנוגעװַאב עסיורג ַא ןרָאװ
 ןעמונעגנָא טָאה הטיש ערעדנַא ץנַאג ַא

 ןופ דימלת ןועדנַא ןַא ןופ תודיסח סָאד

 ראינש יבר ןופ ,ךעלמענ ,רעב 'ר יבר
 -ַאבויל רעד ןופ רעדנירג ,ידַאל ןופ ןמלז

 רעד ךָאנ .עיטסַאניד -םייבר רעשטיוו
 ךעלטנגייא זיא רעב 'ר יבר ןופ הריטּפ
 ןסייר ןופ טנגעג רעד ןיא יבר ןרָאװעג

 ,קסבעטיוו ןופ עלעדנעמ יבר עטיל ןוא

 ,לארשייץרא ןייק ןרָאפּפָא ןייז ךָאנ רָאנ
 גיהנמ רעד ןרָאװעג ןמלז רואינש יבר זיא
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .תודיסח ןופ
 "יסח ןייז טָאה רע ןוא ,לבוקמ ןוא ןדמל

 ,הלבק ןוא תודמול ףיוא טעדנירגַאב תוד

 קנַאד ַא ןוא ד"בח ןופ הטיש יד קידנפאש
 תודיסח םעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ םעד
 ,הלבק ןוא תודמול ןופ רעטקַארַאכ םעד

 ןשידיסח םעד רַאפ ןענואוועג רע טָאה
 ,עטיל ןופ טיילעגנוי עשידמול ךיוא געוו
 -עג רע טָאה רעבירעד .ענליוו ןופ וליפַא

 -רענגעק עטספרַאש יד ךיז ףיוא ןגיוצ
 -סױרַא יד ןוא ,םידגנתמ יד ןופ טּפַאש
 יד ןעמונעגנָא ןבָאה םיא ןגעק ןעגנוטערט

 בילוצ ,תוריסמ זיב ןעמרָאפ עטספרַאש

 -טע ןעוועג זיא ןמלז רואינש יבר עּכלעוװ

 הטיש רעד ןגעוו) טריטסערַא לָאמ עכעל
 -כוז םייב עז הקולחמ רעד ןוא דייבח ןופ
 -לָאפרַאפ רעבָא ,(ןָאסרואינש,, טרָאװ
 טקנוּפ יד טַאהעג קידנעטש ןבָאה ןעגנוג
 תודיסח סָאד ןוא ,גנוקריוו עטרעקרַאפ



09 

 -כָאנ ןרָאװעג ןעגנוגלָאפרַאפ יד ךרוד זיא
 ,טקרַאטשרַאפ רעמ

 -עג זיא תודיסח ןופ הטיש עקרַאטש ַא
 טרָאד .עניַאוקוא ןיא ,ןילָאװ ןיא ןעוו

 -םייבר יד העּפשה עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה
 יבר טשרעוצ) ליבָאנרעשט ןופ עיטסַאניד

 -ַאנ ןוא יכדרמ יבר ךָאנרעד ןוא םוחנ
 -קינייא יד ךיוא יו ,(רעדניק ענייז רעכ

 . "עמ ןופ ךורב יבר ,בוט םש לעב ןופ ךעל
 וואלסארב ןֹופ ןמחנ יבר ןוא ,שזובישז

 ןעועג ןענעז סע :;(ןַאמוא ןיא רעכַאנ)
 ןיא םייבר עסיורג ערעדנַא ייר ַא ךָאנ
 קחצי יול יבר יו ,עניארקוא ןוא ןילָאװ
 סָאד ,(''יול תשודק,) וועשטידרעב ןופ

 םייח השמ 'ר ,בוט םש לעב ןופ לקינייא

 -עדנַא ןוא "'םירפא הנחמ לגד,,) םירפא
 טימ רעמ טקריוועג ןבָאה ייז רעבָא .ער

 -ַאד ,םירפס ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעייז

 עסיורג יד טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ןגעק

 העּפשה

 תודיסח

  תודיסח סָאד ןריזינַאגרָא םייב
 . עװַאב יד ןטײרּפשרַאפ ,ךעלטפַאשלעזעג
 סָאד .גנוג
 ןוא :םיתפומ ַא רעמ ןרָאװעג טייצ רעד
 "וגס יד ןוא תפומ רעד :תודיסח-תולוגס
 -יסח ןיא טליּפשעג ןײמעגלַא ןיא טָאה הל

 . ןפלָאהעג טָאה ןוא ,עלָאר עסיורג ַא תוד
 . עװַאב רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ

  טימ זיא תודיסח רענליוו

 : טָאה תודיסח רענילָאװ ןיא רעבָא ,גנוג

 . ןיא ןביולג סָאד ,הלוגס יד ןוא תפומ רעד
 טקעדרַאפ ךיז טימ ,קידצ ןופ ףליה רעד

 "ידיסח רעד ןופ ןטנעמעלע ערעדנַא עלַא
 סרעוואלסארב ןמחנ יבר ןיא ,הטיש רעש

 ןיא הנומא ןופ ןינע רעד טָאה תודיסח

 -רעד ,טלעוו רעד ןופ דוסי רעד סלָא קידצ
 טשינ ;עפוטש רעטסכעה רעד וצ טכיירג
 . תוינחור ןיא ךיוא רָאנ תוימשג ןיא רָאנ
 . "געהּפָא ןצנַאגניא ןעוועג דיסח רעד זיא

 . תודיסח סנמחנ יבר ןגעוו) קידצ ןופ קיג
 . טריפ רעכלעוו ,(''רעוואלסארב ןמחנ,, עז
 / רָאנ ןבעל םייב רָאנ טשינ םידיסח ענייז
 ,טיוט ןכָאנ ךיוא

 . רעקירָאטסיה לייט ןַארַאפ ןענעז סע
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 -יסח ןופ עטכישעג יד ןייא ןלייט סָאװ

 ןשיסאלק םעד ןיא :ןלייט ייווצ ןיא תוד
 םש לעב ןופ טייצ יד טסייה סָאד ,לייט

 סָאװטע ןוא םידימלת ענייז ןוא בוט
 ילַא 'ר יבר ןופ טייצ רעד זיב רעטעּפש
 -- ידאל ןופ ןמלז רואינש יבר ןוא ךלמ

 -ַאב ייז סָאװ ,לייט ןרעטעּטש םעד ןוא

 ןופ עיצארענעגעד, יד סלַא ןטכַארט

 ,ּפָארַא גרַאב ןײגּפָארַא סָאד ,"תודיסח
 םזילַאעדיא ןשידיסח םעד ןרילרַאפ סָאד
 ""טפעשעג,, ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ ןוא
 ןוא םיאבג ןוא ןפיוה עשיאייבר יד ןופ
 רעמ סָאװ ןעמוקַאבסיורא ןוא םישמשמ
 רַאפ תונוידּפ סלַא םידיסח יד ןופ טלעג

 -ילָאּפ ןליּפש ,ןייז -תורקע דקוּפ ,םיתפומ

 ענעגייא תולהק יד ןיא ןצעזניירַא ,קיט

 -ןעלטפַאשלעזעג ַא ,םיטחוש  םינבר

 ןזעיגילער םעד ןָא טפַאשרעה עכעלטלעוו

 גנוניימ עקיזָאד יד רעבָא .םזילַאעדיא

 תודיסח סָאד .עקיטכיר ןייק טשינ זיא
 ןבלעז םעד ןסעזַאב רעטעּפש ךיוא טָאה

 ןיא .רעירפ יו ןייש-טכיל ןלַאעדיא
 ןופ םידימלת יד טניישעגפיוא ןבָאה ןליוּפ
 דיי,) קחצי בקעי יבר יװ ,ןילבול ןופ יבר

 יבר דימלת ןייז ,עכסישּפ ןופ ('שודקה
 יבר םידימלת ענייז ןוא ,םנונ החמש 'ר

 ,עקראוו ןופ קחצי יּבר ,קצָאק ןופ לדנעמ

 ,ערעדנַא ןוא רעג ןופ ריאמ קחצי יבר
 ןשילױּפ ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה סָאװ
 תודיסח ןלַאעדיא ןופ טכיל סָאד םוטנדיי

 ,תודמול ןיא ,םרָאפ רעטסנעש ןייז ןיא
 עבלעז סָאד .תורבזחתה ,טייקכעלרעניא
 "ויל) דייבח ןופ תודיסח ןטימ ןעוועג זיא
 ײוװַצּפָא ענייז ןוא ןסייר ןוא (שטיוװַאב
 ןילָאװ ןוא עיצילַאג ןיא ךיוא .,ןעגנוג

 ענעדישרַאפ יד ןיא ,תודיסח סָאד טָאה
 ,ץישּפאר ,וועשטעדיז ןופ ןעגנוריטַאש
 ןוא ,ערוגידַאס וליפַא ןוא זנַאצ ,זלעב

 ןמחנ יבר ןופ תודיסח סָאד ןיוש סיוועג
 ןייז ךרוד ,עניאארקוא ןיא רעוואלסארב

 רעכַאנ ןוא רעווארימענ ןתנ יבר דימלת
 ןפלָאהעג ,םידימלת רענַאמוא יד ךרוד
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 -כעלרעניא ןבעל ןשידיי ןיא ןגָארטניײרא
 ןבעלנעמַאזוצ ןוא ,הנומא ,טסיירט ,טייק
 ,ןדיי ןסַאמ ןופ

 ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ ןיוש זיא סע יו

 ,תודיסח ןופ סערעל יד ךעלטעגנייא ןענעז
 ןיא ךאז עיינ ןייק טשינ תוטיש עריא

 רעכעלטנירג טנרעל ןעמ ןעוו .םוטנדיי

 ןופ קידנביוהנָא ,םירפס עשידיי עטלַא יד

 סרעדנוזַאב הנשמ רעד ךרוד ,ךיינת

 ןוא םישרדמ ןוא ארמג ,('"תובא יקרּפ ,

 ,רעטלַאלטימ ןופ רךסומ ירפס יד רעכַאנ

 תובוח,, רעד יו רפס ַאזַא סרעדנוזַאב ןוא
 -יפעג ןעמ ןָאק ,ייחב יבר ןופ 'יתובבלה

 -סיוא ןָא תודיסח ןופ סערעל עלַא ןענ
 ךיז ןופ ןכַאמ טשינ סָאד ,תווינע .םָאנ
 יד ,ןענרעל ןָאק ןעמ ןעוו ןוליפַא סיורג
 ןענעװַאד ןופ ןוא הווצמ רעד ןופ הנווכ
 ,החמשב ץלַא ןָאט סָאד ,לארשי תבהא
 ןענָאק ייז זַא םיקידצ ןיא הנומא יד וליפַא

 ץלַא סָאד --- םיסנ ןזייװַאב ןוא ןפלעה
 סָאד ,םירפס עטלַא יד ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק
 ץלַא סָאד ןזעווַאב רעבָא טָאה תודיסח

 סע ןלעטשוצקעװַא ןוא ןעמענוצפיונוצ

 רָאנ קנַאדעג ןיא זיולב טשינ ,רקיע סלַא
 ןכעלגעטיגָאט ןשיטקַאפ ןיא ,ןבעל ןיא
 -יימ יד שלַאפ זיא סע .תודיסח ןופ ןבעל

 ַא ןפַאשעג טָאה תודיסח סָאד זַא ,גנונ
 ַא ,טייקכעלטעג ןגעוו הטיש עשיּפָאזָאליפ
 טלעוו יד ןוא טָאג זַא ,םזיאעטנַאּפ טרָאס

 סָאד זַא ,קיטכיר זיא סע .,סנייא זיא
 רעד ןופ ןעמונעגרעביא טָאה תודיסח
 טנַאקַאב ךיוא ךעלטנגייא זיא סָאװ) הלבק
 אלממ,, םעד (םירפס ערעירפ ןיא ןעוועג
 -ַאפ זיא טייקכעלטעג יד זַא ,ןימלע לכ

 -כעלש ןיא וליפַא זַא ,ךַאז רעדעי ןיא ןאר

 -ינ, עקיליײיה יד ןַארַאפ ןענעז ןכַאז עט
 ןקתמ ףרַאד ןעמ עכלעוו ,ןקנופ ,י'תוצוצ
 -יפָאזָאעט,, עגיזָאד עלַא יד רעבָא .,ןייז

 ןענעז טייקכעלטעג ןגעוװ ןעקנַאדעג ""עש

 ןוא ,תודיסח ןופ רקיע רעד ןעוועג טשינ
 םידמול יד וליפַא ןוא ןסַאמ עטיירב יד

 ןליפַא ןופרעד סנטסיימ ןבָאה תודיסח ןופ
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 "עג זיא תודיסח סָאד .טסואוועג טשינ
 הנווכ ןיא ,תודימ עטוג יד ןיא רעמ ןעוו
 ןיא ,םיקידצ ןיא הנומא רעד ןיא ,בלבש

 ,םידיסח ןופ ןבעלנעמאזוצ
 ןפיוא תודיסח ןופ העּפשה רעד ןגעוו

 -ָאטסיה יד ייב ןעוועג ןענעז ןבעל ןשידיי
 עקילָאמַא יד .ןעגנוניימ ייוצ רעקיר
 -סיה עטנועלעג ךיוא ןוא םיליכשמ
 ,לרעּפ ,טרָאּפָאּפַאר ,לַאמכארק) רעקירָאט

 (ערעדנַא ןוא ץערג ,רעבָאלטָאג ,ןאזניוועל

 "ענ ַא רַאפ תודיסח סָאד ןטלַאהעג ןבָאה

 ןבעל ןשידיי ןיא גנוניישרעד עוויטַאג

 טקרַאטשרַאפ טָאה סָאד זַא קידנביולג

 טשינ ,ןסַאמ יד ייב ןביולגרעבַא םעד

 "יא ;גנודליב רעכעלטלעוו וצ טזָאלרעד

 רָאנ טשינ טכַארטַאב ייז ןבָאה טביוהרעב

 -יפ עלַא ךיוא רָאנ םייבר עשידיסח יד

 ,הלבק ןופ ,קיטסימ רעשידיי ןופ רער

 ןוא ךיז רערַאנּפָא רַאפ ,רעריפרַאפ רַאפ

 "נַא ייר ַא ןעוועג ןענעז ןגעקַאד .ערעדנַא

 ןזיװעגנָא ןבָאה סָאװ ,םיליכשמ ערעד

 רעד .תודיסח ןופ ןטייז עטוג יד ףיוא

 רעקידייטרַאפ עקיזָאד יד ןופ רעטסערג

 םולש. רפס ןייז ;לפייוצ ןעוועג זיא

 טשינ זיא (רעדנעב יירד) יילארשי לע

 רָאנ ,תודיסח ןופ גנוקידייטרַאפ ַא רָאנ

 ןופ עטכישעג יד ןוא ערעל יד זדנוא טיג

 ןוא רעשיאערבעה רעד ןיא .תודיסח

 תודיסח סָאד טָאה רוטארעטיל רעשידיי

 רעטכיד ר ַא ףיוא העּפשה ַא טַאהעג

 "רעב ,ץרּפ .ל .י יװ רעלעטשטפירש ןוא

 -פרַאש יד וצ .ןילטייצ ללה ,יקסוועשטיד

 טרעהעג טָאה תודיסח ןופ רענגעק עטס

 ןיאמ, ןייז ןיא) ץיוורוה שיא .י .ש
 ןופ עטכישעג רעד רעביא -- .("ןָאלו
 ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז תודיסח
 לעפייווצ :ןענעז עטסדנטיײדַאב יד ;קרעוװ

 תודלות,, רעבָאלטָאג ,יילארשי לע םולש;,

 -עד עקיטכיוו רעייז) !?'תודיסחהו הלבקה
 ןיא טשינ טניפעג ןעמ עכלעוו ,ןעגנורעניר
 םילבוקמה תודלות, אנהכ דוד ,(ץעגרע
 םהרבא ,(ךַאוש רעייז ?'םיאתבשהו
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 יקצעדָארָאה , "'תודיסחה רפס,/ אנהכ
 ןיא ,רעדנעב 4 ''םידיסחהו תודיסחה
 ןופ רעגייטשסנבעל ןגעו דנַאב ןטצעל

 רעד, שידיי ןיא ךיוא רוציק ַא ;םידיסח
 סווָאנבוד ,'רעריפ ענייז ןוא םזידיסח
 -- .(רעדנעב ייווצ) ייתודיסחה תודלות,,
 ייב רימ ןבעג םייבר עשידיסח יד ןגעוו
 םש לעב, יװ רעטרעווכוז ענלצנייא יד
 "קחצי בקעי, ,"ךלמילא, ,'"'רעב., ,''בוט

 .רעטייוו ױזַא ןוא ?ןמחנ ,

 ,"דיסחה הדוהי, עז רֿפס ,םידיסח

 | ילע ןופ ןיז ייוצ סהנּפ ןוא ינפח
 רעד ;הליש ןיא ןכשמ ןיא םינהכ ,ןהּכה
 ! ןגעו טָאה 'ב 'א לאומש רפס ןיא ךיינת

 ! ןיא ;גנוניימ עטכעלש ַא גנוריפיוא רעייז
 . ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו 'ד 'א לאומש
 . "פח ןענעז םיתשלּפ יד ןגעק המחלמ רעד

 ! טכַאלש ןפיוא ןעמוקעגמוא סחנּפ ןוא ינ

 ,דלעפ

 ,"ךיאמ לארשי. עז םייה ץפח

 -טײצ יד, ןיא שטײט רעד תוצח
 (,הלילה תוצחכ, א"י .תומש) ייטפלעה
 'ד ןוא 'א תוכרב הנשמ רעד ןיא ןוא
 רעד ןיא ךיוא יו רעטרע ערעדנַא ןוא
 וצ טצונַאב ךעלנייוועג סע טרעוו ארמג

 ! טלייט סָאװ טקנוּפ-טייצ םעד ןענעכײצַאב

 םעד רעדָא ןטפלעה ייווצ ףיוא טכַאנ יד

 קוסּפ ןופ -- .ןטפלעה ייווצ ףיוא גָאט
 "והל םוקַא הליל תוצח,, ט'ייק םילהת ןיא
 'ג תוכרב ןיא ארמג רעד ןוא ''ךל תוד
 ךרוד) ןביוהפיוא ךיז טגעלפ ךלמה דוד זַא

 ןליּפש וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ לדיפ םעד
 ןצעז וצ טכַאנ עבלַאה עדעי (טניוו ןופ

 ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,ןענרעל ךיז

 -וצפיוא ךיז גהנמ רעד ןדיי עמורפ רָאג
 -ףעל ןוא טכַאנ עבלַאה רעד ןיא ןביוה
 ּפָא טלָאמעד ןטכיר םילבוקמ יד ,ןענ
 ןוא תוניק ןענעז סָאד ;תוצח ןוקית,
 ןפיוא ןוא הניכשה תולג ףיוא תולפת
 רעד :שדקמה תיב ןברח

 ןברזז---רפס,םידיסח

 ; ?תוצח ןוקת,
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 "לחר ןוקת., ןופ ,ןלייט 2 ןופ טײטשַאב
 ןוקת ןופ גהנמ רעד ;"האל ןוקת,, ןוא
 ;?'שדח רהז,, ןיא טנָאמרעד טרעוו תוצח
 ןבירשעג ןענעז תוצח ןוקת וצ םיטויּפ יד
 םייח יבר ,ךישלא השמ יבר ןופ ןרָאװעג

 .ערעדנַא ןוא אבוצ םרא ןופ ןהכה

 ."תודמעמ, עז לֹארׂשיִל קח

 ""רקח,, טרָאװ ןשיאערבעה םנופ /דריקה

 -לַאלטימ ןיא ןענַאשטנַא זיא (ןשרָאפ/ |
 טרָאװ סָאד םירפס עשידיי יד ןיא רעט
 עזעיגילער,, יד ןענעכיײצַאב וצ !'הריקח;
 -יטכיר יד ןשרָאפכָאנ סָאד ,?עיפָאזָאליפ

 "וצסיוא ןוא הנומאה ירקיע יד ןופ טייק
 "יו ןוא הנומא ןשיווצ תוריתס יד ןכיילג
 טָאה 'הריקח, טרָאװ ןטימ ;טּפַאשנס

 -יא :?עיפָאזָאליפ,, טנכיײצַאב ךיוא ןעמ

 ןוא י"רקוח;, ןעוועג זיא ןופרעד :טּפוהרעב
 -יפ, רַאפ גנונעכייצַאב סלַא ייםירקוח,

 זיא שידיי ןיא ,"ןפָאזָאליפ,, ,"ףָאזָאל
 ןיא רעקנעד ַא ,ןרקח., ןרָאװעג ןופרעד

 רעזעיגילער רעד ןגעוו -- .ןכַאז טלעוו
 ,?עיפָאזָאליפ, טרָאװכוז עז עיפָאזָאליפ

 ךױא) ןברח טרָאװ ןטימ ןֿברח
 שיאערבעה ןיא ןעמ טנכיײצַאב ("ןברוח
 ןטסײמַא ,י"גנוטסיװרַאפ, שידי ןוא
 "םישעג רעשידיי רעד ןיא .המחלמ ךרוד
 -ָאמ עקיטכיוװ ייווצ ןַארַאפ ןענעז עט
 טרָאװ ןטימ טנכייצַאב ןרעוו סָאװ ,ןטנעמ
 -אר תיב ןברח,/ רעד ןענעז סָאד ;!ןברח.
 ('שדקמה תיב עטשרע ןופ ןברח) ייןוש
 ןופ ןברח;) "ינש תיב ןברח. רעד ןוא
 יז טפור ןעמ .,('שדקמה תיב ןטייווצ
 לייוו ,''םילשורי ןברח,, ךיוא לָאמלייט
 תיב ןופ ןרעװ בורח ןטימ קיטייצכיילג
 -טּפיוה יד ןרָאװעג בורח ךיוא זיא שדקמה
 ןיא ,םילשורי לארשייץרא ןופ טָאטש

 -ָאטשעג זיא שדקמה תיב סָאד רעכלעוו

 ןברח; םתס ךיוא ייז טפור ןעמ .ןענ
 ןברוחל, 'ח קרּפ ןיטג ןיא הנשמ) י'תיבה

 -טּפיוה יד ןבעג ָאד ןלעו רימ ,('תיבה
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 -ץעשעג ייווצ עקיזָאד יד ןגעוו םיטרּפ
 ןופ ףוס םעד טיײדַאב ןבָאה עכלעוו ,ןשינ

 -נעטשסבלעז ןוא הכולמ רעשידיי רעד

 -ץרא ןיא ,דנַאל םענעגייא םעד ןיא טייקיד

 .תולג ןֹופ ביוהנָא םעד ןוא ,לארשי

 -רעד טרעוו ןושאר תיב ןברח ןגעוו (
 -למ רפס ףוס ןיא ךעלריפסיוא טלייצ

 "ובנ יד) והימרי רפס ןיא ןוא 'ב םיכ

 רעטצעל רעד .,('מ לטיּפַאק זיב תוא
 ןעוועג זיא םילשורי ןיא ךלמ רעשידיי

 טסעפ טשינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,וחיקדצ

 ןענעז םילשורי ןיא .קיטילָאּפ ןייז ןיא

 עשיטילָאּפ עשידיי ייווצ ןעוועג טלָאמעד
 יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ענייא ;ןעײטרַאּפ

 זַא ,קרַאטש וצ זיא לבב ןופ עירעּפמיא

 ,ריא ןגעק ףמַאק ַא ןריפ ןענָאק לָאז ןעמ
 עלַא ןבעגכָאנ ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא

 ,לבב ךלמ רצאנדכובנ ןופ ןעגנורעדָאפ
 ןופ דנַאל-לאסַאװ ַא ןרעוו ,טסייה סָאד

 -רַאפ לבב סָאװ ץלַא ןגלָאפ ןוא ,לכב
 -אירטַאּפ יד ,ײטרַאּפ ערעדנַא יד :טגנַאל
 -עג ןענעז סע ץיּפש סנעמעוו ןָא ,עשיט
 -ימ יד ,ליחה ירש עטסיימ יד ןענַאטש
 ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ,רעריפ-רעטיל
 קידנפָאה .ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ףרַאד
 םירצמ ןופ לבב ןגעק ףליה ןעמוקַאב וצ

 רעטשרע רעד טימ .רעדנעל ערעדנַא ןוא

 ,ןהימרי איבנ רעד ןטלַאהעג טָאה ײטרַאּפ
 -עגרָאפ תואובנ ענייז ןיא טָאה רעכלעוו
 םילשורי טעװ המחלמ ַא ןיא זַא ,טגָאז
 ,ךיז קידנעלקאוו ,טָאה והיקדצ .,ןלַאפ
 -.המחלמ יד סָאװ ןָאטעג ןגעווטסעדנופ

 רצנאדכובנ ;גנַאלרַאפ טָאה  ײטרַאּפ
 -יפ רעד רעטנוא ײמרַא ןַא טקישעג טָאה
 טָאה ןוא ,הדוהי ןגעק ןדארזובנ ןופ גנור
 טעטש-גנוטסעפ-טּפוה יד ןעמָאנעגנייא
 -יינ יד ןגעוו י"שיכל;, עז) שיכל ןוא הקזע

 -ַאב ןוא (טייצ רענעי ןופ ווירב ענענופעג
 ה"כ 'ב םיכלמ ןיא .םילשורי טרעגַאל
 -ורי יו ןבירשַאב טרעוו טייל והימרי ןוא
 "ערג יד ,ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא םילש

 -רַאפ ןענעז טָאטש רעד ןופ רעזייה עטס

 16 ןברח

 -קמה תיב סָאד ךיוא ןוא ,ןרָאװעג טנערב
 ןוא טנערברַאפ ןרָאװעג זיא ('ה תיב) שד
 ןבירטרַאפ ןענעז ןדיי לייט רעסיורג ַא
 רעד ןעוועג זיא סָאד ,לבב ןייק ןרָאװעג
 ןופ עכָאּפע רעטשרע רעד ןופ ףוס

 רעשידי רעד ןיא טייקידנעטשטסבלעז
 תיב ןטשרע ןופ ןברוח רעד .עטכישעג
 באב העשת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא שדקמה

 887 טסייה סָאד ,ד"עק םיפלא 'ג רָאי
 ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ

 ןַארַאפ ןענעז עטַאד רעקיזָאד רעד ןגעוו
 -ידארט ַא טול לייוו ,תועד יקולח ליפ

 תיב ןברח רעד לָאז גנוניימ רעלענָאיצ

 רעביא טימ ןעמוקעגרָאפ ןבָאה ןושאר
 יד זיא סָאד רעבָא ;רעטעּפש רָאא 0

 :!עטַאד עטלעטשעגטסעפ ךעלטפַאשנסיוװ
 תיב רעטרעווכוז יד ןיא םעד ןגעוו עז

 ."גנונעכערטייצ,, ,י"שדקמה
 שדקמה תיב ןט2 ןופ ןברח ןגעוו (2

 -לצנייא עיונעג רימ ןבָאה םילשורי ןוא

 ןשידי םעד ןופ רעכיב יד ןיא ןטייה

 רידנַאמָאק רעטילימ ןוא רעקירָאטסיה

 ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,סויוװַאלפ ףסוי

 רעטרע לייט ןיא ךיוא יוװ ,טייצ רענעי

 ז"נ ןיטג ןיא סרעדנוזַאב ,ארמג דעד ןופ

 ןבירשעג טָאה סויווַאלפ .הכיא שרדמ ןוא

 דיי ןוא םיור ןשיווצ המחלמ רעד ןגעוו

 ,ינש תיב ןברח םוצ טריפרעד טָאה סָאװ

 "המחלמ / ךוב ןייז ןיא ךעלכעזטפיוה

 יד ךיוא טיג רע ןכלעוו ןיא ,('!םולעב,)

 -ַאב ,המחלמ רעד ןופ עטכישעגרַאפ

 ןשינעטלעהרַאפ עכעלרעניא יד טביירש

 יד ,טייצ רענעי ןיא לארשייץרא ןיא

 יא טָאה םיױר דיי ייב ןעײטרַאּפ
 רעביא טשרעהעג רעירפ ןופ ןיוש ךעלטנג

 דנַאל ןיא טַאהעג טָאה ןוא ,לארשי-ץרא
 ןוא ,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ עריא ןייטש

 לטיט ןטימ רענרעװָאג רעשימיור ַא

 רעביא טשרעהעג טָאה י'רָאטַארוקַארּפ,
 ןיא ץיז-טּפיוה ןייז קידנבָאה ,דנַאל םעד
 ,םי םייב (ירסיק) אערַאזעצ טָאטש רעד

 יד ןבָאה עימָאנָאטױא עסיוועג א רעבָא
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 סָאד .טַאהעג ךָאד לארשייץרא ןיא ןדיי
 -עג זיא ןוא ןענַאטשעג זיא שדקמה תיב

 רעלַאנאיצַאנ ןוא רעזעיגילער רעד ןעוו
 -ץרא ןיא ןדיי יד רַאפ רָאנ טשינ רעטנעצ
 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,לאושי

 יד טקירדעג קרַאטש רעבָא טָאה םיור
 ןוא ןרעייטש עסיורג קידנסערּפסיױא ,ןדיי
 -מערָא סיורג וצ דנַאל סָאד קידנריפרעד

 ןענעז ןדיי יד ןשיווצ דנַאל ןיא ,טייק
 -ירַא יד :ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןעוועג

 -רעביא ןענעז סעילימַאפ עשיטַארקָאטס

 ןוא םיור טימ טעדניירפַאב ןעוועג טּפיױוה

 -רָאג ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז

 -יטָאירטַאּפ עמערטסקע יד .ןָאט טשינ

 טָאה ,(ןטָאלעז) ''םיאנק,, יד ,ײטרַאּפ עש
 -עד ןקוק טשינ ףוַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג

 ןזיא עירעּפמיא עשימיור יד סָאװ ףיור
 ןַא ןכַאמ ףרַאד ןעמ ןוא קרַאטש יזזַא

 עלעטימ יד .םיור ןגעק דנַאטשפיוא

 ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,ײטרַאּפ

 עזעיגילער יד ןופ לייט עטסערג רעד

 רעייז ןיא ,"ןנבר, יד ,רעריפ עשידיי

 ןטלַאהעג טָאה ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ץיּפש

 ךיז ליפוצ טשינ ,ןטרַאװ ףרַאד ןעמ זַא

 -וקַאבסױרַא ןעז ,םיור טימ ןסיירנייא

 .ןעגנורעטכיילרַאפ עסיוועג ןטוג טימ ןעמ

 רעיײז ןיוש ןעװװעג זיא עגאל יד רעבָא

 "סיוא זיא גירק רעד ןוא טגנערטשעגנָא

 "מעק עשידיי יד ןופ ץיּפש ןיא .ןכארבעג

 ,היננח ןב רזעלַא ןענאטשעג ןענעז רעפ

 ;בלח שוג ןופ ןנחוי ןוא ארויג רב ןועמש

 ןגעק יימרא רעשימיור רעד ןופ רעריפ רעד

 יַאּפסעװ ןעוועג טשרעוצ זיא לארשייץרא

 ןעוו ,ךָאנועד ןוא (סוניספסא) סונאיס
 -רעד זיא םיור ןיא (ןורינ) ארענ רעזייק

 זיא סונאיסַאּפסעװ ןוא ןּרָאװעג טרעדרָאמ
 רע טָאה ,רעזייק טרָא ןייז ףיוא ןרָאװעג
 "וצ קידנמענייא) ,לארשי-ץרא טזָאלרַאפ
 -רַאפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,לילג ץנַאג טשרע
 יד ןוא ,(סויוװַאלפ ףסוי ךרוד טקידייט

 רעטילימ ןשימיור םעד רעביא עדנעמָאק
 רע .סוטיט ןוז ןייז ןעמָאנעגרעביא טָאה
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 ןופ גנורעגַאלַאב יד טריפעגכרוד טָאה

 ַא ןעװעג ןיא ףמַָאק רעד .םילשורי

 ןבָאה רעפמעק עשידיי יד ;רענעטסיברַאפ
 -עג טָאטש ןיא רעגנוה רעווש םעד ץָארט

 טָאה םיור רעבָא .קרַאטש רעייז טפמעק

 רעטרעגַאלַאב רעד ןגעק טלעטשעגסױרַא

 ,ןענאיגעל יד ,ײמֹרַא עסיורג ריא טָאטש

 יד טרעטשוצ טָאה יז יו םעדכָאנ ןוא
 ענרעזיא ךרוד םילשורי ןופ ןרעיומ

 -על עשימיור יד ןענעז ,ןענישַאמ-םרוטש

 טרעדרָאמרעד ,טָאטש ןיא ןיײרַא ןענָאיג
 ךס ַא ןוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ליפ

 בורח ןוא ,טפַאשנעגנאפעג ןיא ןעמונעג
 סָאד טנערברַאפ ןוא טָאטש יד טכַאמעג
 -רעד זיא רעכלעוו ,סויווַאלפ .שדקמה תיב

 טגָאז ,סוטיט ןופ טניירפ ַא ןעוועג ךָאנ

 טָאה סוטיט זַא ,ייהמחלמ,, ךוב ןייז ןיא

 תיב סָאד ןענערברַאפ טלָאװעג טשינ

 "ארט רעשידיי רעד ןיא רעבָא .שדקמה

 זַא ןעמונעגנָא זיא (ו"נ ןיטג) עיציד

 "קמה תיב סָאד טנערבראפ טָאה סוטיט

 העשת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .,שד

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד ןופ 70 רָאי באב

 "עז עטַאד רעקיזָאד רעד ןגעוו .,גנונעכער

 ןופ .ןטייקנדישרַאפ-סגגוניימ ןַארַאפ ןענ

 ןעמ ןָאק 'ט הרז הדובע ןיא ארמג רעד

 ןעמוקעגרָאפ זיא ןבױח רעד זַא ןעמענָא

 טסייה סָאװ ,ח"כתת םיפלא 'ג רָאי ןיא

 -טייצ רעכעלנייוועג רעד ןופ 68 רָאי ןיא

 "נַא ךיוא ןוא סויוואלפ רעבָא .גנונעּכער

 רעד) טייצ רענעי ןופ רעקירָאטסיה ערעד

 ןבעג (ערעדנַא ןוא סוטיצאט רעשימיור

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןברח רעד זַא ןָא

 סעסונאיסַאּפסעװ רעוייק ןופ רָאי ןט2

 ,יונעג ץנַאג ןסייו רימ ןוא ,טפַאשרעה

 "ימיור ןרָאװעג זיא סונאיסַאּפסעװ זַא

 טמוק סע ,69 רָאי ילוי ןיא רעזייק רעש

 ןעװעג זיא ןברח רעד זַא ,סיוא ָאזלַא

 ,ל'תת םיפלא 'ג רָאי ןיא

 "רעד ןבָאה סָאװ ןשינעשעג יד ןגעוו

 ןברח ןוא ןושאר תיב ןברח םוצ טריפ

 "כוז ענעדישרַאפ ןיא רימ ןבעג ינש תיב
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 ,אצמק רב ,סוניסּפסַא ,ספיױגַא :רעטרעוװ
 ,יאכז ןב ןנחוי ,בלח שוג ןופ ןנחוי ,סוטיט
 ,והיקדצ  ,סויווַאלפ ,הימרי ,םילשורי
 ןוא םיניד-רעיורט יד ןגעוו ;םיור ,םיאנק
 רימ ןבעג ןברח ןופ קנעדנָא םוצ םיגהנמ
 ןוא "ןברחל רכז, רעטרעווכוז יד ןיא
 ןגעו ;'הכיא,, ךיוא עז ;!באב העשת,
 רעכיב -- .אבכוכ רב. עז רתיב ןברח
 ןשינעשעג יד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןוא
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז תונברוח עדייב ןופ

 טָאה עטכישעג ןייז ןיא ץערג ;ליפ רעייז
 ןופ סּרעדנוזַאב ןלַאװק ליפ טעברַאָאב

 סויואלפ ןופ רעכיב יד ,ינש תיּב ןברח
 שרדמ ןיא ארמג רעד ןופ תודגא יד ןוא
 -יש ךיוא זיא קיטכיוו ;ןברח ןגעוו הכיא
 ,"קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג,, סרער

 ןריובעג) הרוהי ( יזירחלא) יוירח
 ןברָאטשעג -- ץעינַאּפש ןיא 1170 ךרעל
 -יאערבעה רעטמירַאב ,(1235 רָאי ןרָאפ
 .ןוא רעקיטירק-רוטארעטיל ,רעטכיד רעש

 שיאערבעה טוג טשרעזַאב ,רעצעזרעביא
 ץנַאג ןייז טרעדנַאװעג ,שיבַארַא ןוא
 -קנארפ ,רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ןבעל

 רע :עימַאטָאּפָאסעמ ,לארשי-ץרא ,ךייר
 עשיאערבעה עטצעל יד ןופ ןעוועג זיא

 רעשינַאּפש רעטמירַאב רעד ןופ רעטכיד
 סולפנייא םעד רעטנוא ;עכָאּפע רענעדלָאג

 -אמ ,, ,םרָאפ-גנוטכיד רעשיבַארַא רעד ןופ
 ךעלקיטש ןטכעלפניירַא סָאד) יאמַאק
 -טּפיוה ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה (םיקוסּפ
 .50 ןופ טײטשַאב סָאװ ,!'ינומכחת,, רפס

 -ילמ רענייש ַא ןיא ןבירשעג ,ךעלטיּפַאק
 ,סעזייר ענייז ןגעו טלייצרעד ,םרָאפ-הצ
 -עה עסיורג יד ןגעוו םיטרּפ רעביא טיג
 טגָאלקַאב ,עינַאּפש ןיא רעטכיד עשיאעדוב

 טביײרשַאב ,לרוג ןרעטיב ןייז ףיוא ךיז
 יזירח ;רסומ ירבד ,םיגהנמ ענעדישרַאפ
 םעד שיבַארַא ןופ טצעזרעביא ךיוא טָאה
 םעד ךיוא יװ םייבמּד ןופ יםיכובנ הרומ ,
 ;םיערז ףיוא תוינשמה שוריּפ סמ''במר
 ןטפירש ייר ַא טצעזרעביא ךיוא טָאה רע

 20 םרח--יזירח

 -יבַארַא ןוא ןפָאזָאליפ עשיכירג לייט ןופ
 טקורדעג זיא ינומכחת רעד ;רעטכיד עש
 -אק ,רד ןופ גנוטיילנייא ַא טימ ןרָאװעג
  "נייא רעד ןיא ;1895 עשרַאװ ןיא אקנימ
 סיזירח ןגעוו םיטרּפ ןעמ טניפעג גנוטייל
 ,ןטפירש ןוא ןבעל

 -סיוא םעד רימ ןעניפעג ךיינת ןיא םרח
 ןופ ןעגנוטיײדַאב ליפ ןיא ייםרח,, קורד

 "טָאג רַאפ קילײה, סלא ןרעלקרעד

 אוה םישדק שדק םרח לכ, ז"כ ארקיו)
 יז םירבד) 'טָאברַאפ,, ךיוא ןוא ,('* 'הל
 ארזע ןיא ;'?אוה םרח יכ ונכעתת בעת,
 םרחי,, ןופ קורדסיוא םעד רימ ןעניפעג 'י
 ןייז,,) 'הלוגה להקמ לדבי אוהו ושוכר לכ
 רע ןוא טריקסיפנָאק ןרעוו לָאז ןגעמרַאפ
 ;להק ןצנַאג ןופ ןרעװו טלײטעגּפָא לָאז
 .סיוא רעד ןַארַאפ ָאזלַא ןיוש זיא ָאד
 ןַא טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ייםרחי, קורד

 םעד ןיא ,םרח ןיא םענייא ןגייל ןופ טקַא

 ;רעטעּפש טצונַאב סע טָאה ןעמ יװ ןיז

 טרָאװ סָאד ךיוא טרעוו ארמג רעד ןיא
 ןגייל ,, ןופ ןיז ןיא טצונַאב !!ןימירחמ,

 טרעוו ארמג רעד ןיא ;'םוח ןיא םענייא
 טרָאװ סָאד וצרעד טצונַאב ןטסײמַא
 ""אתמש,, ךיוא יוװ !!ןידנמ,, ןוא י"יודיג;
 דעומ ארמג ןיא ןוא ,?ןיניתמשמ,, ןוא
 דישרעטנוא ןַא טכַאמעג טרעוו זייט ןטק
 זיא סע ןוא ,ןפירגַאב עקיזָאד יד ןשיוװצ
 רעד זיא "םרח; זַא טרָאד ןופ ןעז וצ
 תוכרב ארמג יד ;ייז ןופ רעטסקרַאטש
 24 רַאפ ''הדנמ,, זיא ןעמ זַא טגָאז טיי
 הרות הנשמ ןיא םייבמר רעד ןוא ,ןכַאז
 יד סיוא טנעכער הרות דומלת תוכלה
 "לת ַא הזבמ זיא ןעמ ןעוו יוװ ,ןכאז 4
 רוסיא ןַא ןיא לזלזמ זיא ןעמ ,םכח דימ
 ןייק וצ ןייג טשינ לעװ ןעמ ןעוו ,ןנברד
 רעטלַאלטימ ןיא ;ערעדנַא ןוא הרות ןיד

 -רַאפ ףיוא ןייז םרח רזוג תולהק יד ןגעלפ
 ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ תונקת ענעדיש
 ונברד םרח; רעד זיא טמירַאב ;ךעלצונ
 ףיױא ('םשרג, טרָאװכוז עז) 'יםשרג



21 

 החרכ לעב ןטג ,יורפ ןייא יו רעמ ןעמענ
 םרח ןיא ןגייל ךיוא טגעלפ ןעמ :;המודכו

 ןעגנוניימ עקיניזיירפ ןטײרּפשרַאפ רַאפ
 -ָאקַא ףיוא םרח רעד זיא טנַאקַאב ןוא
 -אניּפש ,אטסָאקַא, עז) ַאזָאניּפש ,אטס
 םירפס ענעדישרַאפ ףיוא ךיוא יו (?יאז
 -ַאב ;(''ןומיימ ןב השמ,, עז) םייבמר ןופ
 -רַאפ ףיוא םימרח יד ךיוא ןענעז טנַאק
 -יבצ יתבש ףיוא יװ ןעגנוגעװַאב ענעדיש
 תודיסח ףיוא םידגנתמ ןופ ,גנוגעווַאב

 םרח רעד :;('תודיסח,, ,?יבצ יתבש,, עז)
 טימ לוש ןיא ןרעוו ןפורעגסיוא טגעלפ
 ןוא ןזָאלב רפוש ,טכיל ענעדנוצעגנָא

 ןיא החכות רעד ןופ תוללק יד ןריטיצ

 ןיא ןגעלעג זיא סָאװ םעד טימ .שמוח
 ןייק ןבָאה טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה םרח
 -ייז ןיא ןייז טרָאטעג טשינ ,ןעגנואיצַאב

 ;ןינמ םוצ ןייז ףרצמ טשינ ,ןלייא 4 ענ
 -ושת טָאה רעטגיילעג-םרח ןיא רעד ביוא

 -ונעגּפָארַא םיא ןופ ןעמ טָאה ןָאטעג הב
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד ןוא ,םרח םעד ןעמ

 רעד טָאה טפָא ץנַאג ןוא ,ךעלטנפע
 ןקָאז יד ןיא לוש ןיא ןייג טזומעג םרחומ
 ןעיײּפש ךיז ןזָאל יװ ,תונויזב ןדייל ןוא
 טבײרש םרח ןגעוו .המודכו םינּפ ןיא
 "'ןרגה' ןיא ןַאמלוש גנולדנַאהּפָא ןַא
 יג קלח

 ,"םושרג , עז םֹוׁשרנ ןנברד םר"ח

 ןופ ןופצ וצ גּרַאב רעטסכעה ןומרזח
 ך"נת ןיא טנָאמרעד טרעװ ,לארשיץרא
 ;(רעטרע ערעדנַא ןוא 'ג םירבד) לָאמ ליפ
 -נעלטימ םעד רעביא רעטעמ 2840 ךיוה

 -ַאב קידנעטש זיא ץיּפש רעד ,םי ןשיד
 -יטנַא , ןפורעגנָא טרעוו ;יינש טימ טקעד
 ."ןונבל

 עימַאטָאּפָאסעמ ןיא טָאטש עטלַא ןרח
 שמוח ןיא טנָאמרעד טרעוװ ,(םירהנ-םרא)
 ןברָאטשעג זיא טרָאד זַא ,ב'יי תישארב
 ;ניבא םהרבא ןופ רעטָאפ רעד ,חרת

 דשח---םושרג ונברד םרח !

 ?"יכרד
 ;(ןגעוו

 .דשח ןופ ךיז ןטיהּפָא ןופ ןטייז !
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 טליצרעד טרעװ ט"כ תישארב ןיא
 ייב ןרח ןיא טנידעג טָאה בקעי יװ
 רעטכעט סנבל ןעמונעג טרָאד ןוא ןבל
 טרעװ ז"כ לאקזחי ןיא ;לחר ןוא האל
 -סלדנַאה עסיורג סלַא טנַאמרעד ןרח

 -עג ךיז טָאה טָאה ואוו ,םעד ןגעוו ;טָאטש
 :תועד-יקולח ןארַאפ ןענעז ןרח ןענופ

 -ַָאכעמ ןיא ףרָאד ַא ףיוא ןָא ןזייוו לייט

 -יימ ערעדנַא ?'ןאראח רפאכ , עימַאטָאּפ

 .עיזַא-ןיילק ןיא טרָא ןַא זיא סָאד זַא ,ןענ

 קורדסיוא םעד טימ שפנה ןובשה
 םירפס-רסומ יד ןבָאה !"שפנה ןובשח;,
 טייצ רעיינ רעד ןיא ןוא רדעטלַאלטימ ןופ

 ךיז ןטכַארטַאב, סָאד ןענַאטשרַאפ
 םעד ךרוד ?ןענעכערַאב,, סָאד ,ןיילַא

 ןוא (שפנ) המשנ ענעגייא ןייז שטנעמ

 טלעוו רעד ףיוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ןעז
 -ײדַאב ןיא .תילכת ןייז זיא סָאװ ןוא

 רעטלַאלטימ ןופ רפס-רסומ ןטסדנט

 ןט11) ייחב ונבר ןופ !'תובבלה תובוח,

 רעדנוזַאב ַא ןַארַאפ זיא (טרעדנוהרָאי
 "נה ןובשח,, ןעמָאנ ןטימ (רעש) לטיּפַאק

 ףיוא ןזיוועגנָא טרָאד טרעוו סע ןוא ,י"שפ
 יתבשח , ט"יק םילהת ןופ רעטרעװ יד

 עניימ טכַארטַאב בָאה ךיא)
 ןובשח רעד טָאה תודיסח ןיא

 ,גנוטיידַאב עסיורג רעייז ַא שפנה

 ערעטעּפש ןוא ארמג רעד ןיא דרשה !
 ייוצ ףיוא ןזיוועגנָא טרעװ םירפס-רסומ

 ןופ

 שטנעמ ַא זַא ,טגָאזעג טרעוו טייז ןייא

 וליפַא סָאװ ,ךאז ןייק ןָאט טשינ רָאט

 ןריפ ןָאק יז רעבָא טכעלש טינ זיא יז

 ןַא טייגַאב שטנעמ רעד זַא דשח ַא וצ

 ןיא,; טגָאז 'ג תוכרב ארמג יד ;הריבע

 ףרַאד ןעמ ,"ךשחה ינפמ הברוחל םיסנכנ

 ,רענעזָאלעגּפָא ןַא ןיא ןייגניירא טשינ

 עדייבעג רענעמונרַאפ טשינ ,רעקיטייז

 ןעמ זַא דשח ַא ןקעוורעד וצ טשינ ידכ |
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 ןכַאז עקיטכיר:טשינ ןָאט טרָאד טייג
 "עג ידשחה ינּפמ,, ןעגנוזייוונָא עכלעזַא

 ;ארמג רעד ןיא רעטרע ליפ ןיא ןעמ טניפ

 תיארמ , ךיוא לָאמליײט ןָא סע טפור ןעמ

 טרעוװ טייז רעטייוצ רעד ןופ -- .""ןיע

 טשינ רָאט ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא גנערטש
 ,סטכעלש ןיא שטנעמ ןייק ןייז דשוח
 יד ;ןזייווַאב םיא ןגעק טָאה ןעמ ןדייס

 ןירשכב ךשוחה, טגָאז ט"י אמוי ארמג
 -מוא דשוח זיא סע רעוו) י'ופוגב הקול
 -ַאב ןײלַא טרעװ ןשטנעמ עקידלוש

 ,(טפָארטש

 ."ןושחרמ, עז ןֹוׁש

 -לצה רעשידיי ןופ ןעמָאנ םיאנומשח
 סָאד טײרפַאב טָאה סָאװ ,עילימַאפ-ןד

 יד ןיא ,לארשי-ץרא ןיא קלָאפ עשידיי

 רעכעלנייועג רעד רַאפ 167 ןופ ןרָאי

 -יריס ןופ ,רעטעּפש ןוא גנונעכערטייצ

 "עג ךָאנרעד טָאה ןוא טפַאשרעה רעש

 -- ןדיי רעביא טייצ עסיוועג ַא טשרעה

 רעכלעוו ,םיאנומשה יד ןופ רעטשרע רעד

 ַא ןנחוי ןב והיתתמ זיא ,טנַאקַאב זיא

 רעד ןעוו ;ןיעידומ טָאטש רעד ןופ ,ןהכ

 רעד ,סענאפיּפע סוכויטנַא גינעק רעשיריס

 רזוג .טָאה ,לארשי-ץרא רעביא רעשרעה

 ןעגנואווצעג ןוא ןדיי ףיוא דמש ןעוועג

 ,רעטעגּפָא וצ תונברק ןייז וצ בירקמ ןדיי

 ,די ַא טגרהרעד טשרעוצ והיתתמ טָאה

 םוצ ןייז בירקמ טוװאורּפעג טָאה סָאװ

 "עג רע טָאה רעכַאנ ןוא ,סואעצ טָאגּפָא

 ,ןנחוי ,הדוהי ןיז 8 ענייז ךיז םורַא טלמַאז

 יד ךיוא יװ ,רזעלא ןוא ןועמש ,ןתנוי

 ןפורעג ייז טָאה ,ןדיי עמורפ ,םידיסח

 טפַאשרעה רעשיריס רעד ןגעק ףמַאק םוצ

 "ומַא רעשידיי רעד ןופ גנוטער רעד רַאפ
 רע ;קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיירפַאב ןוא הנ

 םעד טימ טריפעגנָא רעטשרע רעד טָאה

 -ײטּפָא"רעטילימ עשיריס יד ןגעק ףמַאק
 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא והיתתמ ;ןעגנול
 -עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 7

 יד ןעמונעגרעביא טָאה םיא ךָאנ ,גנונ

 924 םיאנומשז--ןושזח

 ,יבכמה הדוהי ןוז ןייז ףמַאק ןופ גנוריפ

 טשרעוצ ,רעדירב ענייז ,טיוט ןייז ךָאנ ןוא
 -.םַאטש רעד ,ןועמש ךָאנרעד ןוא ןתנוי
 -נשרעה רעגידרעטעּפש רעד ןופ רעטָאפ
 טָאה עכלעוו ,עיטסַאניד-םיאנומשח רעד
 -רָאי ןט1 ןופ טימ רעד ןיא זיב טשרעהעג
 "טייצ רעכעלנייועג רעד רַאפ טרעדנוה

 "םיאנומשח,, ןעמָאנ ןגעוו --- גנונעכער
 -עג טָאה עילימַאפ יד זַא ןעמ טביולג
 "רעד) !"ןומשח,, טָאטש רעד ןופ טמַאטש
 ארמג רעד ןיא ;(וז'ט עשוהי ןיא טנָאמ

 .רעד עיטסאניד:םיאנומשח יד טרעוו

 תוכלמ ,, ,"וינבו יאנומשח,, טימ טנָאמ
 "יאנומשח תיב,, רעדָא ,י'יאנומשח תיב
 ןוא 'ע ןישודק ,א"י הליגמ ,בייכ תבש)
 רעטרעוװכוז עז -- .(רעטרע ערעדנַא
 רעד ןגעוו ךיוא ןבעג רימ ואוו) ייהכונח.,
 ,"םידיסח, ,('םיאנומשח תיב תליגמ;;
 יו 'ועמש., ,''הדוהי יבכמ,, ,"ןתנוי;

 יד ןופ ןעמענ עדנפערטַאב יד ןיא ךיוא
 ,יאני רדנסכלַא רעשרעה םיאנומשח

 ,(ערעדנַא ןוא סונקרוה

 -יכירג רעד ןיא םירפס ,םיאנומשח
 "ותכ,, יד ןיא ןבילבעג ןענעז ךַארּפש רעש

 םירפס 2 (ןפירקָאּפַא ''םינורחא םיב
 "יב-םיאנומשח,, ןפורעגנא ןרעוו עכלעוו

 רעטעּפש ןוא ,י"רעכיב-יבכמ,, ןוא ,י"רעכ
 ןעמַאזוצ ,םירפס 2 ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז

 "יב ייווצ עטשרע עקיזָאד יד ;םירפס 4
 ערעזנוא ןופ ןלַאװק-טּפיױה רעד ןענעז רעכ
 -נומשח ןופ ןשינעעשעג יד ןגעוו תועידי

 "נא גינעק ןשיריס ןגעק דנַאטשפיוא-םיא
 -סגנואיײרפַאב ןשידי םעד ןוא סוכויט
 "ומשחה רפס עטשרע סָאד (1 -- .ףמַאק
 ךעלנײשרַאװ ןבירשעג ןעוועג זיא םיאנ
 -עג טצעזרעביא זיא ןוא שיאערבעה ןיא
 -רעד םיא ןיא טרעוו'ס ;שיכירג ןיא ןרָאװ
 סוכויטנַא ןופ דמש תרוג רעד ןגעוו טלייצ

 והיתתמ ןופ ףמַאק םעד ןוא סענַאפיּפע
 טפַאשרעה רעד זיב רעדניק ענייז ןוא
 / ףפס סָאד זַא ,סיוא טזייוו סע ;ןועמש ןופ
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 -ףיוה  ַא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 ,סונקרוה ,ןוז סנועמש ןופ י"רעקירָאטסיה

 -עגרעטנוא טרעוו רעטרע ייר ַא ןיא לייוו
 ןיא) ןועמש ןופ גנוטיײדַאב יד ןכָארטש
 ןקיזָאד ןיא ;(והיתתמ ןופ האווצ רעד
 עשידיי יד ןוא ןשינעעשעג יד ןרעוו רפס

 ןָא ,ךעלריטַאנ טלעטשעגרָאפ תונוחצנ

 -גומשח רפס עטייווצ סָאד (2 --- .םיסנ
 שיכירג ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא םיא
 ןיא עירדנַאסקעלַא ןיא ךעלנײשרַאװ ןוא
 סע זיא טגָאז רבחמ רעד יוװ ןוא ,ןטּפיגע
 -יב 5 ןיא רפס ןשיכירג ַא ןופ רוציק ַא

 ךרוד ןבירשעג דנַאטשפיוא םעד ןגעוו רעכ
 אקיינעריק) ענעריק ןופ ןאסאי ןסיוועג ַא

 רפס ןקיזָאד ןיא ;(עקירפַא-ןופצ ןיא

 ,והיתתמ ןגעװ טנַאמרעד טשינרָאג טרעוו

 רעריפ םעד סלַא יבכמה הדוהי ןגעוו רָאנ
 ךיוא ָאד טרעוו סע ןוא דנַאטשפיוא ןופ
 "יסח יד ןשיוװצ ףמַאק םעד ןגעוו ןבעגעג

 -טנַא ןוא ןדיי עטריזינעלעה יד ןוא םיד
 ןקיזָאד ןגעו תועידי עקיטכיוו טלַאה
 םעד רַאפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ףמַאק

 רעמ טרעוו רפס ןקיזָאד ןיא ;דנַאטשפױא

 -ַאכ רעזעיגילער רעד ןכָארטשעגלעטנוא

 ןוא דנַאטשפיוא-םיאנומשח ןופ רעטקַאר

 עשידיי יד ןגעוו םיסנ טלייצרעד ןרעוו סע

 -עג ןבָאה למיה ןופ םיכאלמ) תונוחצנ

 ירפס יד ןופ ןטייווצ ןוא ןטשרע ןשיווצ

 -יתס עסיוועג ןַארַאפ ןענעז םיאנומשחה

 יד ןופ גנונעדרָא ןוא סעטָאד ןיא תוד

 ,םעד ןגעוו ןעגנוניימ יד ןוא ,ןשינעעשעג

 ןעקנעש לָאז ןעמ םירפס יד ןופ ןעמעוו

 -רָאפ עטנרעלעג יד ייב זיא ,יורטוצ רעמ

 רפס רעט2 רעד (3 -- .טלייטעצ רעש
 רעד ןגעוו גנולייצרעד א זיא םיאנומשח

 רעט4 רעד ,סויעמָאלָאטּפ סָאװ ףָארטש

 -סואעמָאלָאטּפ רעד ןופ ךלמ רעשיטּפיגע

 סָאװ רַאפרעד טַאהעג טָאה .,עיטסַאניד

 -קמה תיב ןיא ןיײגנײרַא טלָאװעג טָאה רע
 ףיוא תופידר ענייז ןגעוו ךיוא ןֹוא שד

 םיאנומשח רפס רעט4 רעד (4 -- ,ןדיי

 דופאו ןשח

 ןגעוו }
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 ,ןזייו ֹוצ השרד טרָאס ַא ךעלטנגייא זיא
 טָאה ןוא ןשרעהַאב ךיז ןַאק קידצ רעד זא

 -ײיּפ עכעלרעּפרעק רַאפ אֹדומ ןייק טשינ
 -עג ןרעוו ליפשייב סלַא ןוא ,ןעגנוקינ

 ףיוא תופידר יד ןופ ןעגנוריסַאּפ טכַארב
 יו דנַאטשפיוא-םיאנומשח םעד ברע ןדיי

 רזעלא ,םידיסח יד טקינײּפעג טָאה ןעמ
 ןוא ,רעדניק 7 עריא ןוא רעטומ יד ,ןהכה

 -יק ףיוא ןעוועג שפנ רסומ ךיז ןבָאה ייז
 -שח ייוצ עטצעל עקיזָאד יד ;םשה שוד
 -עג טסַאפרַאפ ןבָאה ןלָאז רעכיב-טיאנומ

 יד -- .עטשרע יד ןופ רעטעּפש ןרָאװ

 -עג טצעזרעביא ןענעז םירפס-םיאנומשח

 -ערבעה ןיא ךיוא ,ןכַארּפש ליפ ןיא ןרָאװ

 "בא ךרוד סנטצעל) לָאמ עכעלטע שיא
 "וצחה םירפסה, ענייז ןיא אנהכ םהר
 סע ;('םייבקמ,, ייז טפור רעכלעוו ,ייםינ

 "יב ליפ ייז ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 -ָאטסיה יד ךרוד ןעגנולדנַאהּפָא ןוא רעכ

 "רּפ ;ץערג ,ךירליוו ,עזינ ,רעריש רעקיר

 -ויהו םידוהיה,, סרעװָאקירעשט ןיא םיט

 ןיא ףוס םוצ) "תיטסינלהה הפוקתב םינ

 "גייא סאנהכ םהרבא ןוא ('תורוקמ , יד
 "עזרעביא רעשיאערבעה רעד וצ גנוטייל

 ."םינוצחה םירפסה, יד ןיא גנוצ
 ןיא עז ?"םיאנומשח תיב תליגמ ,,

 ."הכונח., טרָאװכוז |

 : ;ןדיי יד ןופ טייז רעד ףיוא טפמעק

 "יילק ייווצ ןופ ןעמָאנ רוֿפאֹו ןשה !

 ח"כ תומש שמוח ןיא ,ןלייט-סגנוד

 "עג יײז טָאה ןעמ זא ,טלייצרעד טרעוו !
 "ניק ענייז ןוא ןהכה ןרהא רַאפ טכַאמ|
 ןעוועג ןענעז דופאו ןשוח םעד ןיא ,רעד

 -ַאב ייווצ ףיוא ןוא ,רענייטש ערעייט 2

 -עגסיוא ןעוועג ןענעז רענייטש ערעדנוז

 -ענ יד ,"לארשי ינב תומש,, יד טצירק |

 ,םיטבש יד ןופ ןעמ |
 ןשח ןפורעגנָא שמוח ןיא טרָאד טרעוו

 ,טּפשמה |
 טָאה לודג ןחכ רעד ןכלעװ ןופ ,!!םימ
 ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ תוצע ןזעלעגסױרַא !

 "וא/, טרָאװכוז עז ,לפייווצ ןופ ןלַאפ ןיא -

 סָאװ ,ןשח םעד ףיוא

 "ותו םירוא; רעד ןעוועג זיא
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 "יפעג יידופא,, ןעמָאנ רעד ;'םימותו םיר
 -עּפש ךיוא ךַאז עזעיגילער סלַא רימ ןענ
 ןועדג ותוא שעיו, 'ח םיטפוש ןיא רעט
 ,"דופא שעיו, זייי םיטפוש ןוא ,י"דופאל
 ןיא םינהכ יד ייב ב"כ 'א לאומש ןוא
 גרעבשרעה עז -- ."דב דופא אשנ, בנ
 ,"לארשיב המודקה השבלהה;

 טנכײצַאב הנותח טרָאװ ןטימ הנותח
 -עצ עכעלרעייפ יד ךיוא ןוא טַארייה ןעמ

 טרָאװ סָאד :טַארײה ןופ עינָאמער
 יו ך"נת ןיא ןשיאערבעה ןופ טמַאטש

 -וא ונתחתחו, ד"ל תישארב שמוח ןיא

 ןוא 'םב ןתחתת אלו, 'ז םירבד ,י'ונת
 םירישה ריש ןיא :רעטרע ערעדנַא ךיוא
 יד ןגעוו .'ותנתח םויב, ןַארַאפ זיא 'ג

 ןופ טייצ רעד ןיא ןטייקכעלרעייפ-הנותח

 -ארב ןיא ;קיניײװ רעייז רימ ןסייוו ך"נת
 םהרבא יװ טלייצרעד טרעו ד""כ תיש
 ןעגנערב וצ טכענק ןייז טקישעג טָאה
 רעד ןעו .קחצי ןוז ןייז רַאפ בייוו ַא
 ריא רע טָאה ,הקבר ןעמונעג טָאה טכענק
 -תמ טימ ןעקנָאשַאב עילימַאפ ריא ןוא

 -עג םייב ןבָאה רעדירב סהקבר ןוא ,תונ
 לָאז יז זא טשטנעבעג ריא ךיז ןענעגעז

 ןגיזַאב ןלָאז עכלעוו ,רעדניק ךס ַא ןבָאה

 -רעד טרעוו בקעי ןגעוו ;םיאנוש ערעייז
 -עג טָאה רע זא (ט"כ תישארב) טלייצ

 רָאי 7 ןוא האל רַאפ רָאי 7 ןבל ייב טניד
 ,טלייצרעד ןיוש טרעוװו טרָאד ;לחר רַאפ

 טימ טַאהעג הנותח טָאה בקעי ןעוו זַא
 םוקמה ישנא לכ תא ןבל ףסאיו; האל
 ןעמונעגפיונוצ ןבל טָאה) 'יהתשמ שעיו
 טכַאמעג ןוא טרָא ןייז ןופ ןשטנעמ עלא
 לָאמ עטשרע סָאד טרעװ ָאד ;(הדועס ַא

 -ועס-הנותח ַא ןופ גהנמ רעד טנָאמרעד
 טנָאמרעד טרעוװו דייל תישארב ןיא .הד

 רעטָאפ םעד טיג ןתח רעד זא ,גהנמ רעד
 ,תונתמ-הנותח לדיימ ןופ רעדירב ןוא

 רעבלעז רעד ;??ןתמו רהמ,, ןסייה עכלעוו

 ןיא רעכעלטייד ןַארַאפ זיא קורדסיוא
 רהמכ לקשי ףסכ,; ב"כ תומש שמוח

 928 הנותח

 ןַארַאפ זיא ב"כ םירבד ןיא ;!!תולותבה
 סָאװ ,'השראמ הלתב, קורדסיוא רעד
 לדיימ א ןופ גנוטיידַאב יד ןבָאה לָאז

 ןרָאװעג טַארייהרַאפ לעמרָאפ זיא סָאװ
 רוּפיס ןיא די םיטפוש ןיא .ןַאמ ַא וצ
 זא טלייצרעד טרעוו רובגה ןושמש ןופ

 טָאה בייו ַא ןעמונעג טָאה ןושמש ןעוו

 -בה ושעי ןכ יכ, הדועס ַא טכַאמעג רע
 ןוא ,(םירוחב יד ןעוט יוזא לייוו) !םירוח
 רעד טנָאמרעד ךיוא טרָאד טרעװ סע

 סָאד) "התשמה ימי תעבש, קורדסיוא
 "ועס יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז געט7 טסייה

 -עּפש רעד טמַאטש סע ןענַאװ ןופ ,(תוד
 ;!התשמה ימי תעבש ןופ גהנמ רערעט

 ןתחכ אוהו, ןַארַאפ זיא ט''י םילהת ןיא
 זיא סע זא טזייו סָאװ ,'יותּפחמ אצוי

 ןריפ וצ גהנמ רעד ןעוועג ןיוש טלָאמעד
 לטיּפַאק סָאד ;הפוח ַא רעטנוא ןתח ַא
 -עג ַא סלַא טכַארטַאב טרעוו היימ םילהת
 ריש ןיא ;הנותח רעכעלגינעק ַא רַאפ גנַאז
 המלש ךלמ ןגעוו ןַארַאפ זיא 'ג םירישה
 "ןתנתח םויב ומא ול הרטעש הרטעב;

 רעטומ ןייז רעכלעוו טימ ןיורק רעד טימ)
 ןייז ןופ גָאט ןיא טנױרקַאב םיא טָאה

 -נוניימ לייט טול טזייוו סָאװ ,(הנותח
 "נָא רעטעּפש ןופ גהנמ םעד ףיוא ,ןעג
 ןוא ,הּפוח רעד וצ ןיורק ַא ןתח ַא ןָאטוצ

 יד טסייה הטוס ףוס םוצ הנשמ רעד ןיא |

 טשינ זיא סע ."םינתח תורטע, ןיורק

 זיא ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא יצ ,רָאלק
 טייצ עסיוועג ַא ,טשרעוצ ןעוועג ךיוא
 טרָאס ַא ןופ גהנמ רעד ,הנותח רעד רַאפ
 -עּפש טָאה סָאװ ,ךיז ןדניברַאפ ןלעמרָאפ

 ןסייהעג ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא רעט
 סָאד ןַארַאפ זיא ך"נת ןיא .'יןיסוריא,
 קוסּפ ןטנָאמרעד ןיאה ישרא, טרָאװ
 (רעטרע ערעדנַא ןוא 'יהשראמ הלותב,

 סָאד סָאװ ןיא רָאלק טשינ זיא סע רעבָא
 הנותח רעד וצ ;ןענַאטשַאב זיא יישרא,
 טימ הלכ ןוא ןתח םעד טריפעג ןעמ טָאה
 החמש לוקו ןושש לוק) קיזומ ןוא גנַאזעג
 ןופ -- .'ז הימרי ,הלכ לוקו ןתח לוק
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 רימ ןבָאה ארמג ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד
 ןופ ןטייקכעלרעייפ יד ןגעוו תועידי רעמ
 "עגנָא רָאלק ןיוש טרעוו סע :הנותח רעד

 -יפָא רעד טײטשַאב סע סָאװ ןיא ןזיוו

 ןבָאה הנותח ןופ טקַא רעלַאגעל רעלעיצ
 ןעמ טניפעג ןישודיק אתכסמ רעד ןיא
 זיא ןטסײמַא ;םיטרּפ עיונעג םעד ןגעוו

 רעד טיג ןתח רעד זא ,ןעמונעגנָא ןרָאװעג

 רעטעּפש ,ץפח ַא יצ ,טלעג ,חנתמ ַא הלכ
 ,גניר ַא ןבעג וצ גהנמ רעד ןרָאװעג זיא
 תשדוקמ תא ירה, תודע רַאפ ןגָאז ןוא
 ןיא ?"לארשיו השמ תדכ וז תעבטב יל
 טלייצרעד טרעוװ 'א תובותכ הנשמ רעד

 הנותח יד ןעמוקרָאפ טגעלפ לדיימ ַא יב זַא

 םיא הנמלא ַא ייב ןוא ךָאװטימ םיא
 -עג טרעװו ט"מ הטוס ןיא ;:קיטשרענאד
 ַא ןתח םעד ןָאטנָא ןופ גהנמ רעד טּכָארב

 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא סָאד זא ןוא ,ןיורק
 ;('םינתח תורטע,,) םילשורי ןברוח טניז

 טָאה הלכ יד זא ,ןעז וצ זיא יז ןיטג ןיא
 ןגָארטעג ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא ךיוא

 ןיא ;('אלילכ;) הפוח רעד וצ ןיורק ַא

 -ָאל עלעיצעּפס ןעוועג ןענעז ןטייצ ענעי
 -ותח טנדרָאעגנייא טָאה ןעמ ואוו ,ןלָאק

 -תח תיב, ןפורעג סע טָאה ןעמ ןוא תונ

 ,ערעדנַא ןוא 'ו ארתב אבב הנשמ) ייתונ
 סָאד "תונתח תיב, ןשטייט לייט םגה
 טעוװ רָאּפ עגנוי סָאד עכלעוו ןיא זיוה

 טָאה הלכ יד :(הנותח רעד ךָאנ ןעניואוו

 ַא טימ טכיזעג סָאד טליהעגנייא (ןעמ
 'ב תובותכ הנשמ ,ייאמוניה,) ךוט-קעד
 -ַאב טָאה ןעמ ןוא ,(רעטרע ערעדנַא ןוא
 טימ רעדָא ןטשרעג טימ הלכ ןתח יד טיש

 רָאלק טשינ סע זיא ארמג ןיא שטָאכ ,ץייוו
 סָאװ יד ;('ג תוכרב תופסות ,'ח תובותכו
 הפוח רעד וצ הלכ-ןתח יד טריפעג ןבָאה

 ח"י ןיבוריע) 'יןיניבשוש,, ןסייהעג ןבָאה
 -עג ארמג רעד ןיא :(רעטרע ערעדנַא ןוא.
 ןעמ סָאװ ,תוכרב עבש יד ןיוש רימ ןעניפ
 ןוא 'ז תובותכ) הּפוח רעד ייב טגָאז
 ןךפ טסקעט רעד ָאד זיאס ואו 'ה
 -עג טרעװ 'ל תוכרב ןיא ;(תוכרב יד
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 ערעייט ַא ןכערבעצ וצ גהנמ רעד טכַארב
 -לטימ ןיא -- .הּפוח רעד רעטוא זָאלג

 םיגהנמ ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז רעטלַא

 יז ןוא ,ןטייקכעלרעייפ-הנותח יד רַאפ
 ענעדישרַאפ ןיא ןדישרַאפ ןעוועג ןענעז
 ןופ לייט רעסיורג ַא :טעטש ןוא רעדנעל
 ןחלש ןיא טכַארבעג טרעװ םיגהנמ יד

 -רַאפ ןיא ךיוא יװ אי'ס רזעה ןבא ךורע
 רפס ןיא סרעדנוזַאב ,םירפסענעדיש

 ,ןולומ בקעי יבר) ל"ירהמ ןופ םיגהנמה;,
 ;(דנַאלשטיײיד ןיא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא
 הרותה,, ןיא ןַאמעדיג רעטנרעלעג רעד
 ("גנוצעזרעביא עשיאערבעה) '!םייחחו

 םיגהנמ ןופ ךס ַא טגנערב דנַאב רעטירד
 ןבעג רימ :םירפס ערעדנַא ןוא ל"'ירהמ ןופ
 ןופ ךיוא ןוא טרָאד ןופ םיגהנמ לייט ַא ָאד

 הנותח רעד רַאפ קיטשרענָאד .רעטעּפש
 רענעעזעגנָא רערעדנַא ןַא רעדָא בר טָאה

 תונתמ יד טכַארבעג טָאטש ןופ רעריפ
 טכַאנוצ קיטיירפ ;הלכ רעד וצ ןתח ןופ
 ןעמ סָאװ הדועס ַא טכַאמעג ןעמ טָאה

 ןיא תבש ;'ףרואוונייא,; ןפורעג טָאה
 טָאה ןעמ ;ןפורפיוא רעד ןעמוקעגרָאפ
 רעד וצ גנַאזעג טימ ןפורעגפיוא ןתח םעד
 יד ןוא ,ריטפמ וצ ךעלנייוועג ,הרות רפס

 ןוא סינ טימ טישַאב םיא ןבָאה ןעיורפ

 הנותח רעד ןופ גָאט ןיא :ןטכורפ ערעדנַא
 טָאה טכַאניב ;טסַאפעג הלכ ןתח ןבָאה
 ענייז ראפ םינּפ תלבק ַא טכַאמעג ןתח רעד
 ןעמ טָאה ןתח םעד :םירוחב יד ,םירבח
 וצ ידכ ,הּפוח רעד וצ לטיק ַא ןָאטעגנָא
 "ימה םוי ןופ ןיכירכת יד םיא ןענָאמרעד
 טימ ,ןחדב רעדָא ,קילעשרַאמ רעד ;הת

 ןוא ,הלכ ןתח ןעגנוזַאב ןבָאה םירָאמזעלק
 ;סנקעדַאב םוצ ןתח םעד טריפעג רעכַאנ
 ןפיוא שַא לסיבַא ןטיש טגעלפ בר רעד
 רעיורט םעד ןענַאמרעד וצ ןתח ןופ ּפָאק
 טלעטשעג זיא הפוח יד ;םילשורי ףיוא
 תיב ןבעל ,למיה םעד רעטנוא ןרָאװעג
 שרדמה תיב ןיא לָאמלייט ןוא ,שרדמה
 ןבָאה רעריפרעטנוא יד ;המיב רעד ףיוא
 רעד וצ ןתח םעד טריפעגּפָא טשרעוצ



 ןתח---םיתח 31

 ןוא הלכ יד טכַארבעג ךָאנרעד ןוא הּפוח
 לייט ןיא ןוא ,לָאמ 3 ריא טריפעגמורַא
 ךָאנ ןתח םעד םורַא ,לָאמ 7 רעטרע
 -נײרַא הלכ ןתח יד ןעמ טָאה הּפוח רעד
 -דוחי ,רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןיא טריפעג
 טכַאמעג ןעמ טָאה טסעג יד רָאפ ;לביטש

 ךָאנ ;קנַאשעג-השרד ןפורעג ןוא הדועס א
 ןוא ,ץנעט ןעמוקעגרָאפ ןענעז הדועס רעד
 ןיא ,לצנעט-הווצמ סָאד ךיוא ףוס םוצ
 טימ רדסכ טצנַאטעג טָאה הלכ יד ןכלעוו

 ַא קידנטלַאה ,םינתוחמ יד ןוא ןתח םעד
 רעצנַאט-טימ ריא ןוא טייז ןייא ןופ לכיט
 -ייוצ רעד ןופ לכיט סָאד ןטלַאהעג טָאה
 ןעמ טָאה רעטרע לייט ןיא :טייז רעט

 לייט ?יץנַאט-ןטיוט,, םעד טצנַאטעג ךיוא
 -עדרָאניא ןגעלפ ,ערעכייר יד ,םינתוחמ

 "נוזַאב ַא הנותח רעד ןופ גָאט ןיא ןענ
 ןופ טיילמירָא יד רַאפ הדועס ערעד
 טָאה ןצנַאט ןוא הדועס רעד ךָאנ ;טָאטש
 רעייז ןיא טריפעג הלכ-ןתח יד ןעמ

 "גייועג ןבָאה סנגרָאמוצ ;רעמיצ-ףָאלש
 "ועס ַא טכַאמעג ןרעטלע סנתח םעד ךעל

 רעד ןופ הדועס יד) טסעג יד ראפ הד
 .ןרעטלע סהלכ רעד טכַאמעג ןבָאה הּפוח
 -גיוועל ןיא עז םיגהנמ עלַא יד ןגעוו ---
 רַאפ ויכרַא ןיא ;!!םיגהנמה ירוקמ,, סנָאז

 רעטנוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג
 לקיטרַא ןיא ,יקצַאש ,רד ןופ עיצקַאדער
 ןטנָאמרעד ןיא ;'םיצל ןוא םינחדב., ןגעוו
 רעטרעװכוז עז -- .''םייחהו הרותה.
 עבש,, ,''הבותכ,, ,'"םירמז ילכ,, ,יןחדב.
 ."םיאנת,, ,""תוכרב

 ךיוא ןוא עיזַארעדָאפ ןיא קלָאפ םיתח
 ;ך"נת ןופ טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא ןיא

 -ַאב קלָאפ סָאד טרעוו 'י תישארב ןיא
 םעד תח ןופ קידנעמַאטשּפָא סלַא טכַארט
 "נַא ןוא ו"ט תישארב ןיא :ןענכ ןופ ןוז

 וצ טנכערַאפ םיתח יד ןרעוו רעטרע ערעד

 ןיא טניואוועג ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ 7 יד

 -נייא ןבָאה ןדיי יד רעדייא לארשייץרא

 ג"כ תישארב ןיא ;דנַאל סָאד ןעמונעג
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 טָאה וניבא םהרבא יװ טלייצרעד טרעוו
 ןורפע ייב הלפכמה תרעמ יד טפיוקעג

 םיתח יד ןעמ טניפעג רעטעּפש :יתחה

 רעד ןיא וליפא ןוא ,ךיינת ןיא לָאמ ליפ
 ןעמ טניפעג ('ט ארזע) ארזע ןופ טייצ
 ןעוועג ןתחתמ ךיז ןבָאה ןדיי לייט זַא
 ןעגנובָארגסיױא עיינ יד ;םיתח יד טימ
 סיורג ַא ןעוועג ןענעז םיתח יד זא ,ןזייוו
 1000 רעביא ןבָאה ןוא עיריס ןיא קלָאפ
 ןוא רעדנעל ייר ַא רעביא טשרעהעג רָאי

 טשרע ;עיצַאזיליװיצ עכיירַא טַאהעג
 יד ןרעלקוצפיוא ןעגנולעג זיא סנטצעל

 -ופעג טָאה ןעמ סָאװ ןטפירשפיוא-םיתח

 עקיטכיו ַא ןענעז ןצעזעג ערעיז ןענ

 ַא ייב עטכישעג-ןצעזעג רעד רַאפ עלעווק

 | ,רעקלעפ עשיטימעס ייר

 ןתח טרָאװ סָאד זיא ך"נת ןיא ןתח
 ,((ט'י תישארב) "םעדייא,, ,שטייט רעד
 רעד ןופ גָאט ןיא ןתח רעד ךיוא ןוא
 אצוי ןתחכ אוהו;! ט"י םילהת) הּפוח
 ןיא ;("ורדחמ ןתח,, 'ב לאוי ,'יותּפוחמ
 טרָאװ סָאד טרעוו ארמג ןוא הנשמ רעד

 ליפ רעייז טצונַאב ןיז ןטייווצ ןיא ןתח

 א רוחב-ןתח ַא טסייה ןשידיי ןיא ;לָאמ
 -- .םיכודיש ןיא טייטש רעכלעוו רוחב

 "וצפיוא גהנמ רעד זיא הרות תחמש ןיא

 ןםיתב ילעב עבושח ייווצ להוש ןיא ןפור
 ןבייהוצנָא ןוא ,הרות רפס יד ןקידנע םוצ
 "רע רעד ;רָאי םעיינ ןופ הרות רפס יד
 -ייווצ רעד ןוא ''הרות ןתח,, טסייה רעטש
 דובכל טגניז ןעמ ;!!תישארב ןתח., רעט

 ךיוא זיא רעטרע לייט ןיא ןוא םיטויּפ יז

 ןבָאה י'םינתח,/ יד זא ,גהנמ רעד ןעוועג
 טימ ךעקעל ןבעגעג ,"שודיק,, ַא טכַאמעג
 טגעלפ ןעמ ;םיללּפתמ יד דובכל ןפנָארב

 ןתח ןרעוװ וצ דובכ םעד ןפיוקרַאפ ךיוא

 ךורע ןחלש עז ;תישארב ןתח ןוא הרות

 סיאלוזא ןיא ןוא ,ט"סרת םייח חרוא

 'ב קלח ,,יילאש םייח., ,'"תובושתו תולאש.,

 י .חייל ןמיס
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 -עה ןיא בַא;:שכוב רעטניינ (תימ) מ
 ןלָאצ ןיא ;תיב-ףלא ןשידיי ןוא ןשיאערב
 -ףלא , עז ;9 ןופ גנוטיידַאב יד 'ט טָאה

 ,"תיב

 ך"נת ןופ ןטייצ עטלַא יד ןיא ץנאט
 ייב טָאה ץנַאט רעד זא ,רימ ןעניפעג
 יד ןעו .טרָא סיורג א ןעמונרַאפ ןדיי

 "עז ןוא ףוס םי םעד רעבירַא ןענעז ןדיי

 טָאה םיירצמ יד ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענ
 ןעמַאװצ םירמ רעטסעװש סונבר השמ

 סנ םעד טרעייפעג ןעיורפ ערעדנַא טימ

 טימ ןוא ןקיוּפ טימ ,"תולוחמבו םיפותב.
 יװ רימ ןעניפעג ךלמה דוד ייב ,ץנעט
 ןופ גנוריפרעביא יד טרעייפעג טָאה רע

 -סיוא סלַא ץנַאט םעד .ץנעט טימ ןורא
 זַאטסקע ןוא החמש רעזעיגילער ןופ קורד

 רעטעּפש ליפ ךיוא ןדיי ייב רימ ןעניפעג
 ןעוו ,שדקמה תיב ןטייווצ ןופ טייצ רעד ןיא
 תחמש יד תוכוס ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 יׂשנאו םידיסח יד ןוא הבאושה תיב

 רוא לש תוקובאו , טצנַאטעג ןבָאה השעמ

 ןיא ןלעקַאפ עדנענערב טימ ,"םהידיב
 ןיא רעטעּפש .(א"נ הכוס) טנעה ערעייז
 רעצנַאג רעד ןוא ארומג רעד ןופ טייצ רעד
 רעינ רעד ןוא רעטלַאלטימ ןופ טייצ
 -סיוא סלַא ץנַאט םעד רימ ןעניפעג טייצ
 סע ןעוו ייס דיי ייב החמש ןופ קורד

 ייב ייס החמש עזעיגילער ַא ןעוועג זיא

 ארמג) הנותתח יו ,תוחמש:עילימַאפ

 ?'הלבה ינפל ןידקרמ דציכ,, ,ז"י תובותכ

 ןעמונעגנָא טָאה ץנַאט רעד רעכלעוו ףיוא

 סָאד) ןיז ןזעיגילער ןסיועג ַא ךיוא
 -ןטױט; רעד ךיוא ,?'לצנעט-הוצמ,
 ןיא טריפעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ייץנַאט
 ןיא דנַאלשטייד ןיא תולהק עשידיי לייט
 "ץנַאט-זגורב, רעד ךיוא .,רעטלַאלטימ
 טלַא ןַא ןופ ןיז ןיא םינתוחמ יד ןשיווצ
 הב ימר אלד הבותכ אכיל,, טרָאװ-ארמג
 רעכלעוו ףיוא ,הנותח ַא אטינ) 'יארגת

 .(יירעגירק ַא ןכערבסיוא טינ לָאז סע

 עזעיגילער עלַא ןיא זיא ןעמונעגנָא רעייז
 -סיוא סלַא ץנַאט רעד ןזיירק עשידיי עז
 תחמש ןיא החמש רעזעיגילער ןפ קורד
 סיורג סרעדנוזַאב ַא .תופקה וצ הרות

 "ער רעד ןיא ץנַאט רעד טמענרַאפ טרָא
 "יסח ןוא םילבוקמ ןופ תובהלתה רעזעיגיל
 -ַאזצ ןצנַאט ןיא ןעייגרעד עכלעוו ,םיד

 ייב ןוא ,זַאטסקע וצ ,לוגיע ןַא ןיא ,ןעמ
 יבר ןופ רעװאלסַארב יד ,םידיסח לייט
 ןיא ןצנַאט סָאד זיא ,רעוואלסארב ןמחנ
 ,הדובע רעזעיגילער ןופ לייט ַא תובהלתה

 "גוזַאב ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי ןיא
 "יא זיא ,םיצולח ןופ ןזיירק יד ןיא סרעד

 רעשידיסח רעד  ןרָאװעג ןעמונעגרעב
 ,"ַארָאה, רעד ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ץנַאט
 ,סעידָאלעמ עשידיסח יד טימ ןעמַאזוצ
 -אש ןוא תובהלתה ןופ קורדסיוא סלַא
 ןדיי ייב ץנַאט ןגעוו -- .דיירפ-סגנופ
 -להה,, סגרעבשרעה עז ןטייצ עטלַא ןיא
 .טי לטיּפַאק ןיא ''תירבעה השנ

 ןיא תוינשמ ןיא אתכסמ םֹוי לובמ
 -פסות ךיוא ,םיקרּפ 4 טָאה ,תורהט רדס

 ,ימלשורי ןוא ילבב ,ארמג ;םיקרּפ 2 את
 עזעיגילער טלדנַאהַאב גָאטשינ ויא
 ,"םוי לובט;, ןגעוו ןגַארפ-הרהטו האמוט
 אמט ןיא רעכלעוו ,רענייא טסייה סָאד
 ןעוועג לבוט ןיוש ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג
 םעד טרַאװעגרעביא טשינ ךָאנ טָאה רָאנ
 "ניא ןיוש טרעוו רע ןעוו ,טנוװָא זיב גָאט

 ,ןייר ןצנַאג

 -צעל יד ןופ ,לבב ןיא ארומא ימויבמ
 טנַאקַאב ,ישא בר ןופ ןוז ,םיארומא עט
 -עג :ישא בר רב רמ ןעמָאנ ןטימ ךיוא
 ארתב אבב ןיא ;468 רָאי םעד ןברָאטש
 ןרָאװעג זיא רע יו טלייצרעד טרעוו ביי
 זיא רע :איסחמ אתמ ןיא הבישי שאר
 רעלעטשנעמַאװצ רעטצעל רעד ןרָאװעג
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 ילבב ארמג רעד ןיא :ילבב ארמג רעד ןופ
 .תוכלה ליפ טכַארבעג םיא ןופ ןרעוו

 ןיא ךיז ןעקנוטרעטנוא סָאד הליבט
 ;ןייר זעיגילער ןרעװ וצ ידכ .,רעסַאװ
 טשינ הליבט טרָאוו סָאד טרעוו שמוח ןיא
 ,"םימב ץחרו, טייטש סע רָאנ ,טנָאמרעד
 ;(ט'י רבדמב) רעסַאװ ןיא ןשַאװ ךיז
 ןיא ןַארַאפ זיא םיאיבנה ירפס יד ןיא
 רעד ןיא ?ןדריב לובטיו, 'ה 'ב םיכלמ
 רדסכ ןיוש רימ ןעניפעג ארמג ןוא הנשמ
 טרעװ סע ןוא ,הליבט קורדסיוא םעד
 ןייז לבוט ךיז זומ ןעמ זא ,טרעלקרעד
 ,ךייט ַא ,רעסַאװ קידנפיול ןיא רעדָא
 סרעדנוזַאב ,רעסַאװ קידנעייטש ןיא רעדָא
 זיא רעסַאװ סָאד ואו ,?הוקמ ,, ַא ןיא
 ךיוא זיא סע ?ןרָאװעג טּפעשעג טשינ
 עיינ רַאפ ייהליבט,, ןרָאװעג טריפעגנייא
 יז ףרַאד ןעמ ;טפיוק ןעמ סָאװ םילכ
 -שמ) ךייט ןיא רעדָא הוקמ ןיא ןייז לבוט
 -ער עשידיי יד ןגעוו --- .('ה תואוקמ הנ
 -עג גהונ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקעס עזעיגיל
 ילבוט ,, עז ,גָאט ןדעי ןייז וצ לבוט ןעוו
 ,""הוקמ,, ךיוא עז ?!תירחש

 ןיא טרעװ טרָאװ ןקיזָאד ןטימ לבט
 ןופ ,האובת טנכיײצַאב ארמג ןוא הנשמ
 ןייק טדײשעגּפָא טשינ טָאה ןעמ רעכלעוו

 ןסע טשינ ןעמ רָאט האובת ַאזַא :המורת

 זיא טמַאטש לבט טרָאװ סָאד ןענַאװ ןֹופ
 . ,רָאלק טשינ

 -ייצַאב וצ "עבט, טרָאװ סָא עבט
 טשרע ןענַאטשטנַא זיא יירוטַאנ, ןענעכ
 סולפנייא םעד רעטנוא ,רעטלַאלטימ ןיא
 "רעט רעשיפָאזָאליפ רעשיבַארַא רעד ןופ
 רעזעיגילער-שידיי רעד ןגעוו ;עיגָאלָאנימ
 ."ךוטַאנ, עז רוטַאנ ןופ גנוסַאפיוא

 לארשי-ץרא ןיא טָאטש עטלַא הירבט
 ךרוד ןרָאװעג טיובעג ,תרנכ םי ןפיוא
 ריא ןוא 26 רָאי ןיא סָאּפיטנַא סודרוה
 רעזייק ןשימיור םעד דובכל זיא ןעֶמָאנ

 36 הירבט--הליבט

 הנשמ ןיא טנָאמרעד טרעװ :סוירעביט
 ;רעטרע ליפ ןיא ארמג ןוא ('ו ןירישכמ)
 "נָא טרעו ג"כ הבר תישארב שרדמ ןיא
 ןעמָאנ ןופ ןיז רעקיטכיר רעד ןבעגעג
 ;'סוירבט םש לע הירבט,, טָאטש רעד ןופ
 "יב עשירָאטסיה יד ןיא טנָאמרעד טרעוו
 ןיא ;(18 תוינומדק) סויוואלפ ןופ רעכ
 -עג הירבט זיא םיאנת יד ןופ טייצ רעד
 -ימ לייט טיול ןוא הרות םוקמ ַא ןעוו
 יבר ןוא ןירדהנס יד ןופ טרָא סָאד ןעגונ
 ןעועג רדסמ טרָאד טָאה איׂשנה הדוהי
 -סמ טרָאד טָאה ןנחוי יבר ןוא החנשמ יד
 -עּפש ;ימלשורי דומלת םעד ןעוועג רד
 ןופ טרָא סָאד ןעוװעג הירבט זיא רעט
 ןבָאה סָאװ ,הרוסמ רעד ןופ םימכח יד
 ןט16 ןופ ?'דוקינ, םעד טלעטשעגפיונוצ
 אישנ ףסוי ןוד ןעװ ,טרעדנוהרָאי
 רעד טָאה ,הירבט טיובעגפיואקירוצ טָאה
 ןסקַאװ ןעמונעג טרָאד בושי רעשידיי
 "יא רעדיוו רעכַאנ זיא סקואוו רעד רעבָא
 ןט19 ןוא ןט18 ןיא ;ןרָאװעג ןסירעגרעב
 ןיא בושי רעשידיי רעד זיא טרעדנוהרָאי
 טצעזַאב ךיז ןבָאה סע :ןגיטשעג הירבט
 -געמ יבר) םייבר עשידיסח עסיורג טרָאד
 ןופ ןושמש בקעי יבר ,רעקסבעטיוו עלעד
 הירבט ןוא ,(ערעדנַא ןוא עקוװעטיּפעש
 עקילייה 4 יד ןופ ענייא ןרָאװעג זיא
 ,ןורבח ,םילשורי) לארשיץרא ןיא טעטש
 ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי יד ואוו (הירבט ,תפצ
 ןענעז הרוסמ רעד טיול ;רעטלעג-הקולח
 יבר ןופ םירבק יד הירבט ןיא ןַארַאפ
 טנייה :ם"במר םעד ןוא סנה לעב ריאמ
 -נייא טנזיוט 10 ןופ טָאטש ַא הירבט זיא
 ןיא ןדיי טנזיוט 7 ייז ןשיוװצ ,רעניואוו
 ןעמונעגנייא ןבָאה ןדיי יד ןעוו 1948 יַאמ
 טרָאד ןופ רעבַארַא ךס ַא ןענייז הירבט
 "טע ןאראפ ןענעז הירבט ןבעל .,ןכָאלטנַא
 יז ןופ עטסקיטכיוו יד ,תונוכש עיינ עכעל
 ןַארַאפ ןענעז הירבט ןיא ;!!לאומש תירק.
 ןטימ טנַאקַאב ןלַאװק-ליײה עמירַאװ יד
 טנָאמרעד "הירבט ימהג ןעמָאנ
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 ערעדנַא ןוא ח"ל תבש ארמג רעד ןיא
 -רעדָאמ סנטצעל ןענעז עכלעוו ,(רעטרע
 -ץב-לייה סלַא ןעניד ןוא ןרָאװעג טריזינ
 -שייץרא ןיא רעניואוונייא יד ראפ רעד
 ,"סנה לעב ריאמ,, ,!"תרנכ עז -- .לאר

 ןשידיי ןיא שדוח ןט4 ןופ ןעמָאנ תבט
 ירשת ןופ רָאי סָאד טנכער ןעמ ןעוו 'רָאי
 ןעמ ןעוו ןגעקַאד ;:שדוח ןטשרע םעד סלַא

 זיא שדוח ןטשרע םעד סלַא ןסינ טנכער

 רָאנ קידנעטש טָאה רע :רעט10 רעד תבט

 "ףסח ַא זיא רע טסייה סָאד ,געט 9

 תבט שדוח ןיא ;(''שדח,/ טרָאװכוז עז

 סע עכלעוו ןיא ,געט ייר ַא ןַארַאפ ןענעז
 ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 -בכיו רעד ;עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 ,'תבטב הרשע, ןזיא ייז ןופ רעטסקיט
 זיא רעכלעוו ,שדוח ןיא גָאט רעט10 רעד

 "נָא ךיז טָאה טלָאמעד לייוו ,תינעת ַא
 ןיא םילשורי ןופ גנורעגַאלַאב יד ןביוהעג
 "ובנ ךרוד ןברוח ןטשרע ןופ טייצ רעד

 רעד ;(א"כ 'ב םיכלמ) לבב ךלמ רצאנדכ
 'ח הירכז ןיא ןפורעגנָא טרעוו תינעת
 ,ןט10 ןופ תינעת רעד) ?"ירישעה םוצ,

 ."הרהטו האמוט , עז הרהט

 רדס (ןט6) ןטצעל ןופ ןעמָאנ תורהט
 12 םורַא טמענ רעכלעוו ,תוינשמ ןופ

 -הא ,םילכ :אתפסות ןוא הנשמ תותכסמ

 ,הדנ ,תואוקמ ,תורהט ,הרּפ ,םיעגנ ,תֹול

 ,ןיצקוע ,םידי ,םוי לובט ,םיבז ,ןירישכמ
 םעד ףיוא זיא ,ימלשורי ןוא ילבב ,ארמג
 ארמג רעד ףיוא ץוחַא ןַארַאפ טשינ רדס
 טלדנַאהַאב ןרעוו סע -- .'הדנ, עז ;הדנ

 ןגעוו ןגַארפ-הכלה עלַא רדס םעד ןיא
 זיא תורהט רדס ןיא -- .הרהטו האמוט
 ןטימ ךיוא תוינשמ אתכסמ ַא ןַארַאפ
 ןוא ,םיקרּפ 10 טָאה ,'תורהט,, ןעמָאנ
 -ישרָאפ טלדנַאהַאב ;םיקרּפ 11 אתפסות
 קפס ןופ ןיד םעד ןגעוװו ןגַארפ ענעד
 -- .םיניד עכעלנע ערעדנַא ןוא האמוט

 -שגפיונוצ טָאה רעגנייל ךענעה ןושרג יבר

 "יש ןופ) ארמג תורהט רדס ףיוא טלעטש

 ןטימ (ס''ש ץנַאג רעביא טײרּפשעצ תוט

 ."הרהט ירדס,, ןעמָאנ

 ,"הרובק. עז םיתמ ןופ הרהט

 עז ערו בוט
 ,"טבעלש

 ,רעטשרע רעד םלע בוט ףסוי םלע-בוט
 "נָא ןיא ךיירקנַארפ ןיא טבעלעג טָאה רע

 ןעמָאנ רעד ;טרעדנוהרָאי ןט11 ןופ ביוה
 ןופ גנוצעזרעביא ןַא זיא יםלע-בוט,

 "ןָאב, ןעמָאנעילימַאפ ןשיזיוצנַארפ
 ענעעזעגנָא יד ןופ ןעוועג זיא רע ;'!סיפ

 טגנערב י"שר :;םינטייּפ ןוא םישרפמ
 ןוא דיק ןילוח) רעטרע ייר ַא ןיא םיא

 ךס ַא ןבירשרעביא טָאה רע ;(ערעדנַא
 ןופ םינואג יד ןופ םירובח ןוא תובושת
 םעד ןיא ;טלמַאזעגפיונוצ ייז ןוא לבב
 רַאפ גנוטיידַאב עסיורג ןייז טײטשַאב
 טָאה רע לייו עטכישעג רעשידיי רעד

 "ואג רעד ןופ םירפס ךס ַא ןטיהעגפיוא

 ,טייצ-םינ

 "ותכ יד ןיא רפס ַא ןופ ןעמָאנ היבומ
 רעשיכירג רעד ןיא ןבילבעג ,םינורחַא םיב
 ַא ןגעו זיא השעמה רוּפיס רעד .ךַארּפש
 ןופ !'היבוט,, רעדָא יייבוט, ןַאמ ןעמורפ
 "עג ןבירטרַאפ זיא רעכלעוו ,ילתפנ טבש
 ;רושא ןייק םיטבשה תרשע יד טימ ןרָאװ
 ןעמָאנ ןטימ ךיוא ןוז ַא טַאהעג טָאה רע
 רעייז ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ;היבוט
 ,תווצמ ןָאט וצ טַאהעג ביל ןוא םורפ

 ךָאנ טָאה רושא ךלמ בירחנס ןעוו ןוא

 ןיא טעגרהעגסיוא םילשורי ייב הלּפמ ןייז
 ייז טנדרָארַאפ ןוא ןדיי ךס ַא רושא
 טכַאנייב היבוט טָאה ,ןייז וצ רבוק טשינ
 היבוט זיא לָאמניײא .ןעוועג רבוק ייז
 וצרעד ןוא ןרָאװעג דנילב רעטָאפ רעד
 רע ?געמרַאפ ןייז ןריולרַאפ רע טָאה
 היבוט ןוז ןייז טקישעג רעבירעד טָאה
 -ּפָא לאוער טניירפ ַא סנייז וצ ידמ ןייק
 היבוט רעגנוי רעד .בוח-טלעג ַא ןעמענוצ

 ןוא טוג, טרָאװכוז
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 ךאלמ םעד ןפָארטעג געוו ןפיוא טָאה
 ןעגנַאפ ןסייהעג םיא טָאה רעכלעוו ,לאפר
 יד ןטלַאהַאב ןוא ,שיפ ַא לקדח ךייט ןיא
 סָאד לייוו ,שיפ ןופ לַאג יד ןוא רעבעל
 -וקנָא .האופר ןוא הלוגס סלַא טוג זיא

 -עג ךאלמ רעד טָאה ,ידמ ןייק קידנעמ
 הנותח לָאז רע זא ,היבוט ןגנוי םעד ןטַאר
 טימ ,הרש רעטכָאט סלאוער טימ ןבָאה
 -ַאּפ עשיגַארט ןעשעג ןענעז סע רעכלעוו
 יז ןעוו לָאמ סעדעי ,ךעלמענ ,ןעגנוריס

 טכַאנ הפוח ןיא זיא ,טַאהעג הנותח טָאה
 -רָאמרעד ןוא טסייג רעזייב ַא ןעמוקעג !

 טגלָאפעג טָאה היבוט ,ןתח םעד טעד

 רעזייב רעד ןעו ןוא .הצע סכאלמ םעד

 ןפרָאװעג היבוט טָאה ןעמוקעג זיא טסייג
 ,ןליוק עדנענערב ףיוא שיפ ןופ רעבעל יד

 ןזייב םעד ןבירטרַאפ טָאה סָאד ןוא
 יורפ ןייז טימ היבוט טָאה רעכַאנ ;טסיײג
 -טּפױה רעד הוננ ןייק טרעקעגקירוצ
 טָאה ןוא רעטָאפ ןייז וצ ,רשא ןופ טָאטש
 ,טייקדנילב ןייז ןופ טלייהעגסיוא םיא
 לַאג רעד טימ ןגיוא ענייז קידנרימשנָא
 סָאד זא ןעגנוניימ ןַארַאפ -- .שיפ ןופ

 רעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא רפס
 "עג זיא סע ןעוו ,אבכוכ רב ןופ המחלמ
 -מוא יד ןייז וצ רבוק טשינ הריזג יד ןעוו

 רופיס רעד ןוא ,ןדלעה עשידיי ענעמוקעג
 ןופ הוצמ רעד רַאפ זא ,ןזייו וצ זיא
 טניולַאב רעכַאנ טָאג טָאָאה םיתמ תרובק

 טנָאמרעד טרעוװ היבוט רפס ןיא ;היבוט
 זיא סנטצעל -- .רקיחא ןופ השעמ יד
 -ערבעה ַא ןיא ןענישרעד היבוט רפס רעד
 ןיא ביבא-לת ןיא גנוצעזרעביא רעשיא
 ןופ ''םינוצחה םירפסה,, עבַאגסױא רעד
 רעכעלריפסיוא ןַא טימ אנהכ םהובא
 עלַא טלדנַאהַאב עכלעװ ,גנוטיילנייא
 ,היבוט רפס ןגעוו ןגַארפ

 ,'היבוט ןופ ןיז, יד ינב ,היבוט
 -דק,, רפס ןייז ןיא סויוואלפ ;'!ןדאיבָאט;ה

 -ץרא ןיא זא ,טלייצרעד 12 רפס ''תוינומ
 -פיוא םעד ראפ טייצ רעד ןיא לארשי

 יוב ,היבוט

 ,טנייה ךָאנ
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 טליּפשעג ןבָאה םיאנומשח יד ןופ דנַאטש
 -טימ יד ןבעל ןשידיי ןיא עלָאר עסיורג ַא
 טָאה ןעמ עכלעוו ,עילימַאפ ַא ןופ רעדילג

 טפור ןעמ ,''היבוט ןופ ןיז,, יד ןפורעג
 "עג ןענעז סָאד ;?ןדַאיבוט,, יד ךיוא ייז
 ,עילימַאפ עכייר ַא ןופ רעדילגטימ ןעוו
 -שיכירג יד טימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו

 ןענעז ,םילשורי ןיא ןדיי עטריזינעלעה
 ףיוה ןכעלגינעק ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 טפַאשרעה סנעמעוו רעטנוא ,ןטּפיגע ןיא

 ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה לארשי-ץרא
 -ַאפ רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ-טּפיױה יד

 ןב ףסויי טשרעוצ ןעוועג ןענעז עילימ

 -ייטש רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,,,היבוט

 -רשי-ץרא ץנַאג רעביא רָאטַאדנערַא-ןרע
 טלייצרעד טרעוו סע ןוא ןורמוש ןוא לא
 "עג טָאה רע יװ ,סויווַאלפ ייב םיא ןגעוו

 רעד בעל שירעדנעװשרַאפ ַא טריפ
 ,סונקרוה ןוז ספסוי ןעוועג זיא רעטייווצ
 -סעפ ַא טיובעגפיוא ךיז טָאה רעכלעוו

 רעד ןיא ,ןדריה רבע ןיא ץַאלַאּפ-גנוט
 "רימא-לא קַארַא, ןקיטנייה ןופ טנגעג
 ךיז טניפעג גנוטסעפ רעד ןופ לייט ַא)

 לש ורבחמ,, סרענזיולק עז

 ןוא (ביימ דנַאב ,חלשה ןיא ,''תלהק רפס

 ןוא ,רעטילימ ןגייא ןייז טַאהעג טָאה רע
 טָאה עיריס ןופ ךלמ רעד סוכויטנַא ןעוו
 ןעגנַאגַאב רע זיא םיא ןגעק טרישרַאמ
 רַאפ 172 רָאי םעד ךרעל ,דרָאמטסבלעז
 "ָאד יד ;גנונעכערטייצ רעכעלנייוועג רעד
 ןפלָאהעגטימ ליפ ןבָאה היבוט ינב עקיז
 ןשיווצ גנוגעווַאב רעשיטסינעלעה רעד וצ
 ןעמ טָאה סנטצעל ;לארשייץרא ןיא ןדיי
 ךרעל ןופ ןסוריּפַאּפ ןטּפיגע ןיא ןענופעג
 "עכערטייצ רעכעלנייוועג רעד רַאפ 0

 "רעד זיא ייז ןופ עכעלטע ןיא ןוא ,גנונ
 רעד ןיא ,ןדריה רבע ןיא היבוט ַא טנָאמ
 רעכלעוו ,ןומע דנַאל ןקילָאמַא ןופ טנגעג
 תונתמ טקיש ןוא רעטייר ענעגייא טָאה
 רעטנרעלעג רעד :גינעק ןשיטּפיגע םעד

 םידוהיה, ךוב ןייז ןיא רעװָאקירעשט
 ליו 'תיטסינלהה הפוקתב תודהיהו
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 יד טימ תוכייש ַא טָאה רע זא ,ןבָאה

 ץלַא ייז זא ןוא ,היבוט ינב עקידרעטעּפש
 רעכלעוו ,ינומעה היבוט ןופ ּפָא ןעמַאטש
 ;הימחנ רפס ןיא ןיוש טנָאמרעד טרעוו
 ינב יד ןגעװ -- ."ינומעה היבוט , עז
 . "גולדנַאהּפָא עטנָאמרעד יד ןיא עז היבוט

 יו רעװָאקירעשט ןוא רענזיולק ןופ ןעג

 יד, שטייד ןיא ךוב סרעלכיב ןיא ךיוא
 ,"ןדאינָא ןוא ןדאיבאט

 שרדמ ןופ רבחמ רזעילא רב היבוט
 ןיא איראטסאק ןיא טבעלעג ;''בוט חקל,
 -ןוהרָאי ןט12 ןוא ןט11 ןיא עיראגלוב
 ןופ וז"נתת תרזג יד טנָאמרעד רע ;:טרעד

 טגנערב שרדמ ןייז ןיא רערָאפ-ץיירק יד
 ןופ ןלייט ;םירפס ןוא םישרדמ עטלַא רע
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז יבוט חקל;
 "יתרטוז אחקיסּפ,) ןטייצ ענעדישרַאפ
 ,1880 ענליוו ,!בוט חקל,, ,1564 עיצענעוו
 ַא טימ רעבוב המלש ךרוד !'בוט חקל;

 אובמ ןיא ;(1884 ענליוו ,אובמ ןסיורג
 -נושרָאפ ןַארַאפ ןענעז רעבוב המלש ןופ
 ,רבחמ ןייז שרדמ םעד רעביא ןעג

 טרעוו 'ב הימחנ ןיא ינומעה היבוט
 ןעמוקעג זיא הימחנ ןעוו זא ,טלייצרעד

 יד קירוצ ןעיובוצפיוא םילשורי ןייק
 -רַאפ סָאד טָאה ןרעיומ יד ןוא טָאטש
 ןופ רעשרעה ערענעלק עּפורג ַא ןסָארד

 יז ןשיװצ .,רעדנעל עקידתונכש יד
 "ענוצנָא זיא סע ?"ינומעה דבעה היבוט;;

 ןופ לטיט ַא ןעוועג זיא 'ידבע,, זא ,ןעמ
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעשרעה ןרענעלק ַא

 ;גינעק ןשיסרעּפ םוצ ןפרָאװעגרעטנוא
 טָאה היבוט רעד זא ןעז וצ זיא סלַאפנדעי
 טַאהעג ָאי טָאה ןוא ,ןומע ןיא טשרעהעג
 וצ זיא סע יװ ,ןדיי וצ תוכייש עסיוועג ַא
 -תמ ךיז טָאה רע זא 'ו הימחנ ןופ ןעז

 ןענַאטשעג זיא ןוא ןדיי טימ ןעוועג ןתח
 רעשידיי ,רעד טימ ןעגנודניברַאפ ןיא
 טָאה ןוא (הדוהי ירח) עיטַארקָאטסירַא
 שדקמה תיב ןיא לייט ַא ןבָאה טלָאװעג

 2 טיוט--היבוט

 ןייז ןיא רעוװָאקירעשט ;(ג"י הימחנ)
 "תיטסינלהה הפוקתב תודהיהו םידוהיה ,,

 רעד ןעוועג זיא רע זא ןבָאה ליוו 'ג קרּפ
 "-רעטעּפש רָאג רעד ןופ רעטָאפ-טָאטש

 -ַאפ רעשידיי רעשיטַארקָאטסירַא רעקיד
 ,"היבוט ינב,, עילימ

 ,יףהכ, עז אפורה ןהכ היבוט

 תוכרב ארמג רעד ןיא תירחש ילכבוט
 ןעוועג זיא סע זא טכַארבעג טרעוו ב"'כ

 ַא ארמג רעד ןופ ןטייצ עטלַא יד ןיא
 ןגעלפ סָאװ יד) תירחש ילבוט עטקעס

 -ירפ ןדעי רעסַאװ ןיא ןייז לבוט ךיז

 ןיא) םידי ףוס אתפסות ןיא ;(ןגרָאמ
 זַא ,טכַארבעג טרעו (ץנשמ ש"ר חסונ
 ןעוועג לבוט ךיז ןבָאהתירחש ילבוט יד

 ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ירפרעדניא ןדעי
 -גיר טימ טָאג ןופ םש םעד ןגָאזסױרַא
 ןעז וצ זיא רעטרע עדייב יד ןופ ;טייק

 -געק ןעוועג ןענעז דומלתה ימכח יד זא

 עטקעס יד ;תירחש ילבוט יד ןופ רענ
 עשיכירג עטלַא יד ןיא טכַארבעג טרעוו
 ןטימ (סויבעזייא ,ןטסירק יד ןופ) רעכיב

 יד יצ !ץטסיטּפַאב-ארעמאה., ןעמָאנ
 תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה תירחש ילבוט
 יד ייב זיא ,'םייסיא, עטקעס רעד טימ
 "יא; עז ;טמיטשַאב טשינ רעקירָאטסיה
 וי - ,"םייס

 רעזעיגילער רעשידיי רעד טול טיוט
 "עג ןפַאשַאב שטנעמ רעד זיא גנוסַאפיױא
 םעד בילוצ רָאנ ,קיבײא ןבעל וצ ןרָאװ

 טָאה רעכלעו ,ןושארה םדא ןופ אטח
 -עג ןוא טָאבעג סטָאג ףיוא ןעוועג רבוע
 -עג טריפעגנייא זיא תעדה ץע ןופ ןסעג
 יד סיוא טשטייט ױזַא) טיוט רעד ןרָאװ
 שמוח ןיא רוּפס םעד ה"נ תבש ארדמג
 -ַארט רעזעיגילער רעד טיול ;('ג תישארב

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז עיציד
 ,קיבײא ןבעל רָאנ ,ןברָאטשעג טשינ
 -ַאב יד ;איבנה והילא ,ךונח ייז ןשיווצ
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 םירפס עזעיגילער עשידיי יד ןופ גנואיצ
 -ַאק ןיא בויא ;ןדישרַאפ זיא טיוט םוצ

 -ַאב ,קילגמוא ןייז קידנגָאלקַאב 'ג לטיּפ
 ןטק, !רעזיילסיוא סלַא טיוט םעד טגניז
 עלַא) ייוינדאמ ישפח דבעו אוה םש לודגו
 זיא טכענק רעד ,ךיילג רבק ןיא ןענעז

 ןגעו טדער רע ןוא ,(רַאה ןייז ןופ יירפ

 םעד סיוא ןקוק סָאװ !?"תומל םיכחמה;;
 טגָאז 'ד לטיּפַאק ןיא תלהק טיט

 טלַאה ךיא ןוא) !"םיתמה תא ינא חבשו;

 -עג ןיוש ןענעז סָאװ יד רעכעלקילג
 טגָאז 'ט לטיּפַאק ןיא רעבָא ;(ןברָאטש
 בלכל יכ,, גנוניימ עטרעקרַאפ יד תלהק

 םעד זא ,'תמה היראה ןמ בוט אוה יח
 ןטיוט םעד יו רעסעב זיא טנוה ןקידעבעל

 טרעוו 'א הבר תישארב שרדמ ןיא ;בייל
 ריאמ יבר ןופ הרות רעד ןיא זא טגָאזעג
 רעד) ''תומ בוט, ןבירשעג ןעוועג זיא
 'ב הבר תומש שרדמ ןיא ;(טוג זיא טיוט
 טסייה רע זא טוט ןגעוו טגָאזעג טרעוו
 רעו "תוירבה יניע ךישחמש,, ךשוח ךיוא
 (שטנעמ ןופ ןגיוא יד רעטסניפ טכַאמ
 ןופ טייקכעלברעטשמוא, רעטרעווכוז עז
 ךאלמ, ,'טכעלש ןוא טוג, ,המשנ
 תייחת,, ,"ןברַאטש,, ,''הרובק,, ,!'תומה
 ,"םיתמה

 ,עילימַאפ עשינַאּפש-שידי נַאדילוט
 עטנַאקַאב ןבעגעגסױרַא טָאה עכלעװ
 -ילוט השמ בקעי יבר !ןטייקכעלנעזרעּפ
 (1910) ע"רת םילשורי ןיא טָאה ונַאד

 רעביא ''יברעמה רנ, םעד ןבעגעגסיורא
 ;ָאקָארַאמ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד
 -לת ןיא בר רעשידרפס רע זיא טציא

 ,ביבא

 עשידי יד ןיא הרהטו האמוט
 ,שמוח ןיא ייס ,םירפס-ץעזעג עזעיגילער
 ַא ןעמענרַאפ ,ארמג ןוא הנשמ ןיא ייס
 -וטיר ןגעוו םיניד יד טרָא סיורג רעייז
 ױזַא יו ןוא ,האמוט ,טייקניירמוא רעלע
 ףרַאד ,הרהט יד ,ןופרעד גנוקינייר יד

 84 הרהטו האמוט--ונאדילוט

 םיניד יד ןענעז שמוח ןיא .ןעמוקרָאפ
 יד ןיא ,ארקיו ןיא ןטסײמַא ןַארַאפ
 יו ,ערוצמ ןוא עירזת ,ינימש תורדס

 רעד ןיא :תקוח הרדס ,רבדמב ןיא ךיוא
 -בעזטּפיױה ןַארַאפ םיניד יד ןענעז הנשמ

 ביוהנָא ןיא דלַאב ;תורהט רדס ןיא ךעל

 קרּפ ןטשרע םעד ןיא ,תורהט רדס ןופ

 יד טנכערעגסיוא ןרעוו ,םילכ תוינשמ ןופ
 טרעװ ןעמ :האמוט ןופ ןלַאװק-טּפיױה
 ןעמ רעדָא תמ ַא ןָא טריר ןעמ ןעוו אמט

 ַא טימ ךַאד ןייא רעטנוא ןעמַאזוצ זיא

 ןטיוט ַא ןרירנָא סָאד טייג רעכַאנ ;תמ

 רעד ןיא יורפ ַא ךיוא זיא אמט ;ץרש

 אמט .הדנ ,עיצאורטסנעמ ריא ןופ טייצ

 ןענעז סע :םיבז ,םיערוצמ ךיוא ןענעז

 ;ןרעװ אמט ןופ ןלַאפ ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ

 סָאװ ,ןלַאפ עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז סע

 רעד ןופ םיניד יד טיול ,!!אתיירואדמ,

 -רדמ רָאנ ,אמט טשינ ייז ןענעז ,הרות
 ןבָאה ןנבר יד סָאװ ,םיניד יד טיול ,ןנב

 טשינ ןוא ;אמט ָאי ייז ןענעז טריפעגנייא
 ,םילכ ,ןכַאז ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ רָאנ
 "הט יד --- .אמט ןרעוו ןענָאק ,גרַאװנססע

 -ער רעד ןופ ךיז ןקיניר וצ ױזַא יו ,הר

 ןדישרַאפ ךיוא זיא ,האמוט רעזעיגיל
 -ַאפ ;:האמוט רעד ןופ הגרדמ רעד טול
 ףיא טזומעג טָאה ןעמ ןעװ ןלַאפ ןַאר
 טימ רעסַאװ םעד ןופ ןצירּפש אמט םעד
 ןַארַאפ :המודא הרּפ רעד ןופ שא םעד
 ַא ןגנערב טזומעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןלַאפ

 ןלָאפ ןַארַאפ ןוא ;שדקמה תיב ןיא ןברק
 ןייז וצ לבוט ןעוועג גונעג זיא סע ןעוו
 --- .טנווָא זיב ןטרַאװ ןוא הוקמ ןיא ךיז
 יד קיטליג ןענעז ןטייצ עקיטנייה ןיא
 ענעטלעז ןיא רָאנ האמט ןופ ןצעזעג
 ַא וא ןךיד רעד לשמל יװ ,ןעמַאנסיוא
 ַא טימ ךיז ןייז אמטמ טשינ רָאט ןהכ
 ךיז ןעניפעג טשינ ךיוא ,טסייה סָאד ,תמ
 רעד -- .תמ ַא טימ ךַאד ןייא רעטנוא
 -ילער ןשידיי ןיא טָאה הרהט קורדסיוא
 -יײדַאב עכיוה ַא ךיוא טַאהעג ןבעל ןזעיג
 יד ןיא) .הטוס ףוס הנשמ יד ןוא גנוט
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 (ארמג רעד ןיא טשינ ,ןבַאגסיוא-תוינשמ
 טכַארבעג טרעוװו הרז הדובע ארמג ןוא
 עז -- ."'תודיסח ידיל האיבמ הרהט;
 -יבט,, ,"רעסַאװ,, ,'םייסיא,, רעטרעווכוז

 ,"הדנ,, ,''הוקמ,, ,ןהכ,, ,!'םידי, ,'הל

 ,"המודא הרּפ,,

 ןופ ,עקירפַא-ןופצ ןיא דנַאל סינוט
 -קנַארפ ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא 1
 | ןופ ןיוש סינוט ןיא ןעניואוו ןדיי ;ךייר

 -לטימ ןיא ;שדקמה:תיב ןט2 ןופ ןטייצ יד

 יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ,רעטלַא

 סינוט ןיא ןדיי יד ןענעז ,רענַאדעמכַאמ
 ײמעגלַא יד ;ןרָאװעג טגלָאפרַאפ קרַאטש

 "יוט 50 ייב זיא סינוט ןיא ןדיי לָאצ ענ

 ייב סינוט טָאטשטטּפױה רעד ןיא ןוא ,טנז

 -עג ןבָאה ןדיי עשיסינוט יד ;טנזיוױט 0
 ;םיגהנמ עזעיגילער ערעדנוזַאב עסיוו

 ץנעגעלעטניא יד ןוא ;שיבַארַא ןדער
 טָאה סנאילַא, יד :שיזיוצנַארפ טדער
 .רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש ייר ַא טרָאד

 גרַאב,, שיאעמַארַא ףיוא אכלמ רוט
 -ץרא ןיא טרָא ןַא ןופ ןעמָאנ ,(''ךלמ ןופ
 טרעוו ז"ינ ןיטג ארמג רעד ןיא ;לארשי
 ןוה ַא ןוא ןָאה ַא בילוצ זא ,טלייצרעד

 זיא סע :;אכלמ רוט ןרָאװעג בורח זיא
 ,אכלמ רוט ןיא גהנמ ַא ןעװעג ךעלמענ
 הנותח ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעװו זא
 "-ןתח רעד ןגעקטנַא ןעגנַאגעג ןעמ זיא

 "עז ףיורעד ;ןיה ַא ןוא ןָאה ַא טימ הלכ

 "וצ ןוא רענלעז עשימיור ןעמוקעג ןענ
 -עז וה יד ןוא ןָאה םעד טביורעג
 ןוא רעמיור יד ןלַאפַאב ןדיי יד ןענ

 רעד .דנַאטשפיוא ןַא ייז ןגעק טכַאמעג
 רעסיורג א ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ רעריפ
 -רַאפ ןבָאה ןדיי יד ;:אמורד רב דלעה

 ןדיי ךס ַא ןוא דנַאטשפױא םעד טליּפש
 עגַארפ רעד ןגעוו --- .ןעמוקעגמוא ןענעז
 -רָאפ דנַאטשפיוא רעקיזָאד רעד זיא ןעוו

 אכלמ רוט ןעוועג זיא ואוו ןוא ןעמוקעג

 -עז ,אמורד רב רעד ןעוועג זיא רעוו ןוא

 46 סוטיט--ססינוט

 .ןעגנולדנַאהּפָא ליפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענ
 סָאד זיא אכלמ רוט זא ,רעכיז זיא סע

 "עק ןופ גרַאב) ייךלמה רה,, סָאװ עבלעז

 הנשמ ןיא טנָאמרעד טרעוװו רעכלעוו (גינ
 "עדנַא ןוא ,!ט קרּפ תיעיבש) ארמג ןוא

 -ירָאטסיה לייט רעטסערג רעד -- .(ער
 יד זא ןביולג (ערעדנַא ןוא ץערג) רעק
 דָאזיּפע ןַא זיא אכלמ רוט ןופ חמחלמ
 רב זא ןוא ,המחלמ-אבכוכ-רב רעד ןופ
 "וצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא אמורד

 רעטרעװכוז עז ;אבכוכ-רב ןופ ןעמענ
 ןבעל -- .'"אמורד רב, ןוא ייאבכוכ רב,
 ןדיי ןכלעוו ,גרַאב ַא ןַארַאפ זיא םילשורי

 ."אכלמ רוט ,, ןפור

 ."רשא ןב בקעי, עז םירוס

 ןוא לַארענעג רעשימיור סופורסונרומ
 טייצ רעד ןיא לארשי-ץרא ןיא רעשרעה
 טרעװ רע :המחלמ-אבכוכ-רב רעד ןופ
 "יורג סלא ארמג ןיא לָאמ ליפ טכַארבעג
 "נַא ןוא ט''כ תינעת) ןדיי וצ רזכא רעס
 םיחוכיו טַאהעג טָאה רע ;(רעטרע ערעד

 ןוא א"י הבר תישארב) אביקע יבר טימ

 לָאז רוּפיס ןייא טיול ;(רעטרע ערעדנַא

 טימ טַאהעג הנותח ןבָאה אביקע יבר
 יז יװ םעדכָאנ בייו סעסופורסונרוט
 ןטיול ;('נ םירדנ) ןעוועג רייגמ ךיז טָאה

 ןעוװעג סופורסונרוט לָאז תלהק שרדמ
 אביקע יבר טליײיטרוארַאפ טָאה סָאװ רעד

 זיא ןײטַאל ןיא ןעמָאנ ןייז טױט םוצ

 ,סופור סויניט ןעוועג

 ןברָאטשעג ,רעזייק רעשימיור םוטיט
 רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב ;81 רָאי ןיא
 ןגעק המחלמ יד ןריפ ןייז ךרוד עטכישעג
 ןברוח ןט2 ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי יד
 "עצ/ ןעוועג טלָאמעד זיא רע ;םילשורי
 ןופ רעגלָאפ-ןָארט רעד טסייה סָאד ,'רַאז
 -יק רעשימיור ,סוניסּפסא רעטָאפ ןייז
 גנורעגַאלַאב יד טריפעג טָאה רע ;רעז

 ,טָאטש יד ןעמונעגנייא ,םילשורי ןופ
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 ליפ טיוטעג ,שדקמה תיב סָאד טנערברַאפ !
 ארמג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו רע ;ןדיי

 ,ןברוח ןגעוו םירופיס יד ןיא וי'נ ןיטג
 דובכל ץ'עשרה סוטיט ,, ןפורעגנָא טרעוו

 -םיוא ןעמ טָאה ןדיי יד רעביא ןוחצנ ןייז

 ןעמָאנ ןטימ ןגיוב ַא םיור ןיא טיובעג
 ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,"ןגיוב סוטיט,
 -ןַאפעג עשידיי יד ןופ רעדליב יד ןַארַאפ

 רעד ןיא :שדקמה תיב ןופ םילכ ,ענעג
 "יט זַא ,טלייצרעד טרעוו ויינ ןיטג ארמג
 ךיז טָאה ,םילשורי ןעמענייא ןכָאנ ,סוט

 "אב זיא רע ןוא ,טָאג ןגעק ןטלַאהעגסיורג
 זיא סע סָאװ טימרעד ןרָאװעג טפָארטש
 חומ ןיא גילפ ַא זָאנ רעד ךרוד ןיירא םיא

 םוצ טקיניײּפרַאפ םיא טָאה סָאד (ןוא
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,סויווַאלפ -- .טיוט

 ןיא ךיז טימַאב ,טניירפ ַא סעסוטיט
 "יט ןשַאוװאוצנייר ''תומחלמ,, ךוב ןייז
 טָאה סוטיט זא ,טביירש רע ןוא ןסוט

 תיב סָאד ןענערברַאפ טלָאװעג טשינ
 ענייז ןַאטעג ןבָאה סָאד זא ןוא ,שדקמה
 ןופ רעבָא ליו סעסוטיט ןגעק רענלעז
 (ז"נ ןיטג ןיא טרָאד) ןלַאװק-ארמג יד

 רעקירָאטסיה ןשימיור םעד ןופ ךיוא ןוא
 טָאה סוטיט זא ,ןעז וצ זיא סויסאק ָאיד
 תיב סָאד ןענערברַאפ וצ ןלױפַאב ָאי

 -ינערעב,, ,''סונסיפסא , עז --- ,שדקמה
 .""ןברח., ,י"יק

 ."שידיי, עז שטייט

 ,"הניארו הניאצ , עז שמוה-שטייט

 ףוס םוצ קְסוּפ ןוא בר קיזייא ,אנריט
 ןיא טרעדנוהרָאי ןט15 ביױהנָא ןוא ןט4
 לָאז רע ;אנריט טָאטש רעד ןיא ןראגנוא
 ;1421 רָאי םעד ךרעל ןברָאטשעג ןבָאה

 טָאה רע ;1460 ןעגנוניימ ערעדנַא טיול
 טשינ) ''םיגהנמ,, רפס סָאד ןעוועג רבחמ
 בקעי יבר ןופ םיגהנמ ןטימ ןשיוטרַאפ וצ
 -ַאב עסיורג רעייז ַא ןבָאה עכלעוו (ןילומ

 רעשידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ גנוטייד
 רענעי ןיא רעגייטש-סנבעל ןוא עטכישעג

 48 תילט--שטייט

 זַא עדנעגעל-סקלָאפ ַא ןַארַאפ --- .טייצ
 ַא ,רעטסיימרעגריב רענריט ןופ ןוז רעד
 ןיא טבילרַאפ טַאהעג ךיז טָאה ,טסירק
 "עג רייגמ ךיז ןוא רעטכָאט סקיזייא 'ר
 ןעמ טָאה הנותח רעד ןופ גָאט ןיא ;ןעוו

 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ רע ןוא טריטסערַא םיא
 ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי ערעדנַא
 ,םשה שודיק

 -ַאב יוט טרעװ ךיינת ןיא (יוט) למ
 "לעפ יד רַאפ הכרב ןמיס סלַא טכַארט
 "ארב) קחצי ןופ הכרב רעד ןיא ןוא ,רעד

 טנָאמרעד הנתמ סלַא טרעוו (ז'כ תיש
 "נייא זיא סע ."םימשה לט., רעד ךיוא
 "וז ןיא זַא ,גהנמ ןשידרפס ןיא טריפעג

 ינימש זיב ןָא חסּפ גָאט ןט1 ןופ ,רעמ
 הרשע הנומש רעד ןיא ןעמ טגָאז ,תרצע

 ךיוא ,םיתמה היחמ ןופ הלפת רעד ןיא
 {'לטה דירומו חורה בישמ,, רעטרעוו יד

 ןעמ טגָאז ףסומ ןיא חסּפ גָאט ןט1 ןיא

 תוליפת יד עידָאלעמ רערעדנוזַאב ַא טימ
 "נָא טרעוו סָאד ןוא ,לט ןופ םיטויּפ ןוא

 ןיא) רעטניוו ןיא ,"לט ןשטנעב,, ןפורעג
 ןט59 םעד ףיוא טכַאנ רעד ןופ ץראל ץוח
 זיא סָאד ,ןושחרמ תפוקת רעד ךָאנ גָאט
 לארשידץרא ןיא ןוא ,רעבמעצעד ןט5 םעד

 חסּפ זיב (ןושחרמ שדוח ןיא געט 7 ןופ

 רעד ייב הרשע הנומש רעד ןיא ןעמ טגָאז
 .רעװו יד ךיוא 'י'םינשה ךרבמ,, הליפת

 יד סָאװ םעד בילוצ ;'רטמו לט, רעט
 טימ טקורדעג ןענעז רעטרעוו עקיזָאד
 "ידי רעד ןיא טרעוו ןבַאטשכוב עניילק

 ""ךטמו לט. קורדסיוא רעד ךַארּפש רעש
 ןוא ,ןכַאז עניילק ןענעכיײצַאב וצ טצונַאב
 ,"ףטמו לט ַא יוװ סיורג ױזַא טגָאז ןעמ
 ןיא רטמו לט ַא יו וצ ךָאנ ןבעג לייט

 "לרודיס ןיילק ַא

 ,תילט טרָאװ סָאד ןטק תילט ,תילמ
 ,טנָאמרעד טשינ ך"נת ןיא טרעוו סָאװ
 ,ארמג ןוא הנשמ רעד ןיא טשרע רָאנ
 ןיא ,'דיילק, שטייט םעד טַאהעג טָאה
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 רעדנעל חרזמ יד ןיא זיא ןעמ ןכלעוו

 -יבַארַא יד יו רעגייטש ַא ,טלקיוועגנייא

 ןיא רימ ןעניפעג ױזַא ."עיאבא, עש

 רעטַאעט

 : יד אעיצמ אבב ןופ הנשמ רעטשרע רעד

 / ןעװ ,''תילטב ןיזחוא םינש,, ןגעוו הכלה
 ,דיילק ַאזַא ןענופעג ןבָאה ןשטנעמ ייווצ

 -עג סע זַא ,טהנעט ייז ןופ רעדעי ןוא
 ,תילט ןקיזָאד םעד ןיא ;םיא וצ טרעה

 ,טליהעגנייא ןעוועג זיא ןעמ ןכלעוו ןיא

 ןעמ ןוא ,תיציצ טכַאמעגניירא ןעמ טָאה

 "ןיציוצצמה ןינידס, ןפורעג סָאד טָאה

 ,ןטייצ ערעטעּפש יד ןיא ;(ה"כ תבש)

 -נַא ןשיװצ טניואוועג ןבָאה ןדיי יד ןעוו

 וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ןוא רעקלעפ ערעד

 ,שובלמ-רעביוא םעד ףיוא תיציצ ןגָארט

 ; -יילק ַא ןגָארט וצ טריפעגנייא ןעמ טָאה
 ! ןיא ןוא ,םישובלמ יד רעטנוא שובלמ םענ

 תיציצ יד טכַאמעגנײרַא ןעמ טָאה םעד
 'ןטק תילט, ןפורעג סע טָאה ןעמ ןוא

 ."תופנכ עברא; רעדָא (תילט םעניילק)

 "יפת ןיא ןענעװַאד טייב ירפרעדניא רָאנ

 תילט ןסיורג םעד ןָא ןעמ טוט ןגָארט ןיל

 ךיז ןעמ טליה ןָאטנָא םייב :;תיציצ טימ

 טכַאמ ןעמ ןוא ּפָאק ןרעביא םיא טימ ןייא

 -ייא יד ןיא .תיציצב ףטעתהל הכרב יד

 זַא גהנמ רעד זיא רעדנעל עשיאעּפָאר

 -רַאפ רָאנ ןגָארט ןענעװַאד םוצ םיתילט

 ,ןמלַא ןַא ןוא שורג ַא ךיוא) עטַארייה
 -ילט ןייק טשינ ןגָארט םירוחב ןגעקַאד

 ןדיי עשינמית ןוא עשידרפס ייב ;םית

 ןגארט םירוחב ךיוא זַא טריפעגנייא זיא
 וליפא זַא ,טריפעגנייא זיא סע :;םיתילט

 וצ ףיוא םיא טפור ןעמ ביוא ,רוחב ַא
 ַא ןָא רע טוט ,בוט-םוי ןוא תבש הילע

 -רַאפ ַא זַא גהנמ רעד זיא סע --- ,תילט

 ןעמ טוט טברַאטש רע ןעוו ,רעטַאריײה

 ןייז ךיוא םיכירכת יד ץוחַא ןָא םיא
 ,לוסּפ תיציצ יד טכַאמ ןעמ רָאנ ,תילט

 עז -- .תווצמ ןופ רוטּפ זיא תמ ַא לייוו
 ,?תיציצ;
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 ןופ ןרוּפש עטשרע יד ןגעו רעטַאעט
 ןיא ,ןדיי ייב ןעגנוניישרעד עלארטַאעט

 -ץנעט יװ .,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ערעייז

 "איד ,קיוומ טימ טיײלגַאב ןעגנוריפיוא

 "יוא ןוא ןעגנולדנַאה עשיטַאמַארד ,ןגָאל

 ערעכיז ַא ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןעגנוריפ
 ך"נת ןיא רעטרע ךס ַא ןופ .גנוניימ

 ענעי ןיא זיא ןדיי ייב זַא ,ןעז וצ זיא
 םרָאפ עסיוועג ַא ןעוועג ָאי ןטייצ עטלַא

 ןעגנוריפיוא עלַארטַאעט עכעלטנפע ןופ
 ןטעוד ,גנַאזעג ךרוד טיײלגַאב ץנעט ןופ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןליפַא ןוא ,גנַאזעג-רָאכ !
 לוחמב ,, רעד) סרעצנעט ןוא סנירעצנעט

 "רע ערעדנַא ןוא ,אי"ל הימוי ,''םיקחשמ
 ןופ גנוניימ רעד טיול .(ךיינת ויא רעט
 יד ןענעז רעש'רָאפ-ך"ינת עטנרעלעג לייט

 -ךיזיטַאמַארד ,םירישה ריש ,בויא םירפס
 "מג רעד ןופ גנוניימ יד) ןעגנולדנַאה עט
 אלא ארבנ אלו היה אל בויא , זַא ,אר
 רופיס רעצנַאג רעד זַא ,"היה לשמ

 ןשיװצ םיחוכיו יד ,בויא ןופ השעמה
 -וקעגרָאפ טינ זיא םירבח ענייז ןוא םיא
 -ָאד יד יצ .(טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעמ
 -עג טריפעגפיוא ןענעז ןעגנופַאש עקיז

 טינ ןיא ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ןרָאװ
 ינש תיב ןופ טייצ רעד ןופ .טסואווַאב
 ןענעז עירדנַאסקעלַא ןיא זַא ,רימ ןסייוו

 עכלעװ רעלעטשטפירש עשידיי ןעוועג
 ןופ קרעו עשיטַאמַארד ןבירשעג ןבָאה
 לאקזחי -- לעיקעזע) טלַאהניא ןשידיי

 זיא יז ןגעװ ךיוא ןוא ,(ערעדנַא ןוא
 -עגפיוא ייז טָאה ןעמ יצ ,ןגָאז וצ רעווש
 יד ןופ .םרָאפ רעלאוטַאעט ַא ןיא טריפ
 סויואלפ יד ןופ ןוא םיאנומשחה ירפס

 -ריזינעלעה יד ךרוד זַא ,רימ ןסייוו קרעוו
 ('םיאנומשח, ,'םזינעלעה, עז) ןדיי עט
 "וצנייא ןוואורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז
 ןוא ןליּפש עכעלטנפע םילשורי ןיא ןריפ
 יד ףרַאש ןטערטעגסױרַא ןענעז םעד ןגעק
 "עג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עזעיגילער-םורפ

 -ײילַאב ַא רעליּפש עטעקַאנ יד ןיא ןעז
 ןדיי ןופ ןליפעג עלַארָאמ יד ןגעק גנוקיד
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 "ער רעשידיי רעד ןופ גנוצעלרַאפ ַא ןוא
 ארמג ןוא הנשמ ןופ טייצ רעד ןיא ,עיגיל

 -רעטַאעט וצ טפַאשרענגעק עקיזָאד יד זיא
 .עפרַאש רהעז ַא ןעוועג ןעגנולעטשרָאפ

 ןיא, טגָאז חי הרז הדובע ארמג יד ןוא

 ןייג טינ רָאט ןעמ) ""תואיטרטל ןיכלוה

 בשומ , זיא סָאד לייוו (סרעטַאעט יד ןיא
 זַא ןָא טגָאז 'א םילהת רעד ןוא !םיצל
 ,םיצל בשומ ןייק ןיא ןציז טינ לָאז ןעמ
 ח"י הרז הדובע ארמג רעד ןיא טרָאד

 יטסירעטקַארַאכ יד טנכערעגסיוא טרעוו
 -גצנוק ענעדישרַאפ ןופ ןעמענידַאפ עש

 יד ןיא ןטערטפיוא ןגעלפ עכלעוו ,רעכַאמ
 ןוא "ןויקוב,, ,"ןויקומ,, יו ,סרעטַאעט

 "עט ןכוזַאב וצ טָאברַאפ רעד .ערעדנַא

 ןיא רעטרע ליפ ןיא רימ ןעניפעג סרעטַא

 ןַארַאפ ןענעז סע .םישרדמ ןוא דומלת
 עכלעוו ,רעקירָאטסיה עטנרעלעג לייט
 ןרוּפש דומלת ןיא ןעניפעג רימ זַא ,ןעניימ

 ןוא ,ןליּפש-סקלָאפ עשידיי עכעלטנפע ןופ

 אתרוושמ,, רעד ןייז לָאז ייז ןופ רענייא

 רעכלעוו ןגעוו ,(דייס ןירדהנס) ייאירופד

 טמַאטש סָאװ ,שטייט ַא ןַארַאפ זיא סע

 "עד זיא סע זַא ,לבב ןיא םינואג יד ןופ

 ַא ןכַאמ וצ םירוּפ גהנמ ַא ןעוועג טלָאמ

 "טע סע ןעגנעהפיוא ןוא ןמה ןופ דליב

 וצ םירוּפ ןיא ןוא ,םירוּפ רַאפ געט עכעל

 סָאד ןענערברַאפ וצ ןוא רעייפ ַא ןכַאמ
 -ירַא ןופ ןצנוק ןזייװַאב ייברעד ןוא דליב

 גנוטיילגאב ןיא רעייפ סָאד ןעגנירּפשרעב

 טרָאװכוז "ורע; עז) גנַאזעג ןופ

 עטשרע יד רימ ןבָאה ָאד .,("רווש.
 ןוא ןליּפש סקלָאפ עכעלטנפע ןופ ןרוּפש
 סע עכלעוו ןופ ,םירוּפ םוא ןעגנולייוורַאפ
 טלקיװטנַא רעטעּפש ,ךעלגעמ ,ךיז טָאה
 זַא .רעכיז זיא סע .?ליּפש םירוּפ,, סָאד

 ,רעטלַאלטימ ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 -עגרָאפ ןענעז ,ןָא ןטייצ עטסעירפ יד ןופ
 -געל עטסנדישרַאפ יד ןיא ןדיי ייב ןעמוק
 םירוּפ ןיא סנטסיימ ,ןליּפש-סקלָאפ ריד
 הכונח ןיא ךיוא רעדנעל לייט ןיא רעבָא
 -עּפש םניא רימ ןעניפעג ןופרעד ןרוּפש)
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 רפס-הלבק ןשיאיבצ-יתבש-בלַאה ןרעט
 ןגעו ןבָאה רימ םגה ,(''םימיה תדמח.

 -פס ערעטלע יד ןיא תועידי קינייװ םעד

 יד ןיא זַא ,רעכיז ךיוא זיא סע .םיר

 ןופ רוטלוק עשיטַאמארד יד ואוו רעדנעל

 -עג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי-טינ רעד
 -ַאּפש ןיא לשמל יוװ) טלקיװטנַא רעמ ןעוו

 -רָאי עטצעל יד ןיא ,עילַאטיא ןוא עינ

 ןדיי ןבָאה (רעטלַאלטימ ןופ רעטרעדנוה

 ןוא ןזעװ-רעטַאעט ןיא ןעמונעגלײטנַא
 "ייה עשידיי ערעכייר יד ןיא ןגעלפ רעכיז
 "עיירפ יד ןוא תוחמש תעב ןעמוקרָאפ רעז

 ,םירוּפ ,הכונח ,תונותח יו ,םיבוט-םימי

 ןעגנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד ,דעומה לוח

 "ושתו תולאש יד ןיא .,ןליּפש-סקלָאפ ןוא

 "גוהרָאי ןט17 ןוא ןט16 ןופ םירפס תוב

 "ידיי זַא ,שוריפב ןיוש רימ ןעניפעג טרעד
 "דב ןעוועג ןענעז סָאד יצ ,רעליּפש עש
 ץנַאג ,ןלעטשרַאפ, ךיז ןגעלפ ,םינח

 ןוא ,רעדיילק-ןעיורפ ךיז ןָאטנָא טּפָא

 "רַאפ םלוע ןטלמַאזרַאפ םעד רַאפ ןריפיוא
 "עוו ןופ יילאומש רבד,,) ןליּפש ענעדיש
 "נא ןוא בהובא לאומש 'ר בר רענאיצענ

 ןגעמ יצ ,עגַארפ עקיזָאד יד ןוא ;(ערעד

 רעדיילק-ןעיורפ ןיא ןָאטנָא ךיז רענעמ

 "רעד זיא יצ ןוא ןכַאמ וצ קיטסול ףיוא
 אל, ןופ טָאברַאפ רעד ןַארַאפ טינ ייב
 טקיטפעשַאב 'השא תלמש רבג שבלי

 לייט .טייצ רענעי ןיא םינבר יד רעייז
 -ַאב ןוא ,רעקירָאטסיהירעטַאעט עשידיי

 "עג, ןייז ןיא רעּפיש קחצי .רד סרעדנוז

 זַא ,ןעניימ ""רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכיש

 סָאװ ,ןליּפש-סקלָאפ עשידיי ענעי ףיוא

 סנטסײמַא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענעז

 ןעמָאנ רעד זיא ןופרעד ןוא םירוּפ ןיא
 "גייא ןַא טַאהעג ןבָאה ,!;ליּפש-םירופ

 לַאװַאנרַאק עשידיי טינ עכעלנע יד סולפ
 סרעדנוזאב ,ןליּפש-סקלָאפ ערעדנַא ןוא

 ?עטרַא לעד עידעמאק,, עשינעילַאטיא יד
 -ַאכ עשיּפיט עריא ןופ םינמיס יד ןוא
 רַאנ-סקלָאפ רעד ,אניבמָאלָאק ,ןרעטקַאר

 ןיא ךעלטייד ןעמ טעז ,ערעדנַא ןוא
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 "שורושחַא; יו ןליּפש-םירוּפ עכלעזַא
 -רָאי ןט18 ןופ ,סלַאפנעדעי .ערעדנַא ןוא
 -ריפסיוא ץנַאג ןיוש רימ ןבָאה טרעדנוה
 גנוטײרּפשרַאפ רעד ןגעוו תועידי עכעל
 ךרוד ןליּפש:םירוּפ ןופ ןעגנוריפיוא ןופ
 ,ןראיטקַא עלענאיסעפארפ-טעמכ עשידיי
 ןופ ןענַאטשַאב סנטסיימ ןענעז עכלעוו
 ץנַאג רעבָא ,םינחדב ,ןקילעשרַאמ ,םיצל
 רעד ןוא ,םירוחב-הבישי ןופ ךיוא טפָא
 ןט18 ביױהנָא ןופ טסירָאלקלָאפ רעשטייד
 עשידיי; ענייז ןיא ,טדוש טרעדנוהרָאי
 ןגעוו ןיוש טלייצרעד ,!ןטייקידריווקרעמ
 דנאלשטייד ןיא ןּפורט עשידיי עכלעזַא

 -םירוּפ ןופ ןטסקעט ךיוא טגנערב רע ןוא
 ןיא) טלָאמעד זיא קיטייצכיילג ,ןליּפש
 -יוטנַא ןעוועג ךיוא (טרעדנוהרָאי ןט7

 -ירטרַאפ יד ייב עמארד ערעסעב יד טלק

 ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשידרפס ענעב
 ןבָאה עכלעוו ,םַאדרעטסמַא ןיא ןטסיײמַא

 גנולקיװטנַא רעד וצ ןפלָאהעגטימ ךיוא
 -ָאה ןיא ןזעו-רעטַאעט עשידיי-טינ ןופ

 טייצ רענעי ןופ .ךיירקנַארפ ןוא דנַאל
 -עה ןיא רימ ןבָאה רעטעּפש סאווטע ןוא
 ,סעמַארד ערעסעב עטשרע יד שיאערב
 ,תוכז השמ 'ר ןופ "םלוע דוסי, םעד

 םירשיל,, סוטַאצול םייח השמ 'ר רעכַאנ
 רעכַאנ ,ערעדנַא ןוא ייזוע לודגמ,, ,''הלהת
 ןוא סעמארד ענעגייא סעדנעמ ָאקנארפ

 סָאד -- .("הילתע;) עטצעזרעביא ךיוא
 נַאגרָא ,רעטַאעט עשידיי עכעלטנגייא
 ןטסיטרַא ןוא ןרָאיטקא ןּפורט עטריז
 -עטשרָאפ ןריפיוא ןעמונעג ןבָאה עכלעוו
 "מש ףיוא ןוא םירוּפ ןיא רָאנ טינ ןעגנול
 ךיז טָאה ,רָאי ץנַאג ַא ךיוא רָאנ תוח
 "וצ .טרעדנוהרָאי ןט19 םעד ןביוהעגנָא
 ,ןואורּפ ענלצנייא ןעוועג ןענעז טשרע
 ןסייוו יױזַא .ןעגנולעג טינ ןענעז עכלעוו

 וואורּפ ַא ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא זַא ,רימ
 -רָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןבעג וצ טרעדנוה

 ךיז ןבָאה הלהק יד ןוא םינבר יד ןוא
 -ער עטנַאמרעד יד בילוצ טלעטשעגנגעק

 54 רעטַאעט -

 ןיא ןענעז עיצילַאג ןיא ,םימעט עזעיגיל
 ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טימ רעד

 -עגנָא ,"רעגניז רעדָארב,, יד טריזינַאגרָא

 -גרע ףלָאװ ,רעדארב לרעב ךרוד טריפ
 ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ץנארק
 -יילק ,רעדיל ענעגייא ןבוטשדןייוו יד ןיא
 ןופ ןרוטַאקירַאק סנטסיײמַא) סענעצס ענ
 טימ טָאה ייז ןופ ןוא ,(ןּפיט עשידיסח
 "עט עשידיי טרעדליבעגסיוא טייצ רעד

 רעשיטקַאפ רעטשרע רעד ןּפורטירעטַא

 רעכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירג
 -רַאפ ןוא ןסעיּפ יד ןבירשעג ןיילַא טָאה
 ,ךעלמענ ןוא ,סעידָאלעמ יד וצרעד טסַאפ
 ,(ןדַאפדלָאג עז) ןדאפדלָא םהרבא
 ןופ ןרָאא רע70 יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 זַא ,קיטכיר זיא סע .טרעדנוהרָאי ןט9
 "טע ןעוװעג ןענעז ןדָאפדלָאג רָאפ ןיוש
 ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטױא עכעל
 -בשה רעד יוװ ,ןסעיּפ-רעטַאעט שידיי ןיא
 ,(ןילרעב) לעכיא רעלעטשטפירש-הל
 "גיטע המלש ,(סעדָא) דלעפנסקא לארשי
 ןעוועג זיא !יעלעקרעס,, עסעיפ ןייז) רעג
 -טָאג ,(טּפירקסונַאמ ןיא טייצ ערעגנעל ַא

 רעבָא .םירפס רכומ עלעדנעמ ,רעבָאל
 -לעוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןדַאפדלָאג
 -ַאעט עשידיי סָאד טריזינַאגרָא טָאה רעכ

 -רעּפ ַא ןופרעד טכַאמעג ןוא טיירב רעט
 טימ טָאה רע .עיצוטיטסניא עטנענַאמ
 ןיא טזיײרעגמורַא עּפורט-רעטַאעט  ןייז
 רע .עקירעמַא רעכַאנ ,דנַאלסור ,עינעמור

 "אקיזומ יד שידיי ןיא טריפעגנייא טָאה
 -נצונסיוא ,עטערעּפָא יד ,עידעמָאק עשיל

 ,ויטָאמ-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ליפ קיד
 ייס ןוא ןסעיּפ יד ןופ טלַאהניא ןיא ייס
 יו ,ןסעיּפ ענייז ןוא ,סעידָאלעמ יד ןיא

 ,סלמעל-ינוק ייווצ יד ,אבכוכ רב ,תימלוש
 ןבָאה ,ערעדנַא ןוא ןירעכַאמ-ףושכ יד
 רעטנוא .גלָאפרעד טציא ךָאנ רעבירעד
 "ךיוא ןענעז ןדַאפדלָאג ןופ סולפנייא םעד

 ,סעּפורט-רעטַאעט ערעדנַא ןענַאטשטנַא
 -ײמַא טריפעגפיוא ךיוא ןבָאה עכלעוו
 עג -יױזַא יד) סעטערעּפָא עטכייל סנטס
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 טלעטשעגפיונוצ ,('"ןסעיּפ-דנוש., ענעפור
 ,רענייטאל יו ,םירבחמ ענעדישרַאפ ךרוד
 -עדנַא ןוא ץיוורוה ,(רמש) שטיוועקייש
 יד ץוחַא ןענַאטשטנַא ןענעז סע .ער

 -לעוו ,ןרָאיטקַא ןופ סעּפורט עדנרעדנַאװ
 ענעדישרַאפ ןיא טליּפשעג ןבָאה עכ
 ןעמ ואוו) דנַאלסור ,עינעמור ןיא טעטש
 ,שטייד ןיא בלַאה ןליּפש טזומעג טָאה
 (שידיי ןליּפש וצ טינ הרזג רעד בילוצ
 -ָאניטנַאטסנָאק ןיא וליפַא ןוא עיצילַאג
 סרעטנעצ-רעטַאעט עקידנעטש ךיוא ,לָאּפ
 ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא
 ןיא ךיוא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא סרעדנוזַאב
 ,זדָאל ןוא עשרַאװ ןיא סרעדנוזַאב ,ןליױּפ
 -רָאי ןט20 ביױהנָא ןוא ןט19 ןופ ףוס םוצ

 רעד ףיוא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה טרעדנוה
 ערעטסנרע ךיוא ןריפיוא עניב עשידיי
 ,סעידעמָאק ,סעמַארד ,ןסעיּפ-רעטַאעט

 ןוא ןשירארעטיל ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו
 ןבירשעג ןבָאה סע .טרעו ןשירעלסניק
 -טפירש עשידיי ייר ַא ןסעיּפ-רעטַאעט יד
 ,יקסניּפ ,ץרּפ ,םכילע םולש יװ ,רעלעטש
 "ינַאגרָא ךיוא טָאה רעכלעוו) ןייבשריה
 -רעטַאעט עדנרעדנַאװ ענעגייא ןַא טריז
 -ַאמַארד רעד ןוא ,שַא ,ןירבָאק ,(עּפורט
 "עוו ,('ןידרָאג עז) ןידרָאג בקעי גרוט

 ,טָאג, ,"תרפא עלערימ,, סעמארד סנעמ
 ,"המותי יד עשַאכ,, ,'לווייט ןוא שטנעמ
 "עג ןענעז ערעדנַא ליפ ןוא ?יאיריביס,

 עגנַאל ַא ןענעז ןוא ןטסרעלוּפָאּפמַא ןעוו

 ןופ רַאוטרעּפער-טּפױה רעד ןעוועג טייצ

 רעטַאעט עשידיי סָאד .רעטַאעט ןשידיי
 -יירברַאפ רעמ ,רעכייר ןרָאװעג זיא ןזעוו
 "רע רעד ךָאנ ןופ ןרָאי יד טניז טרעט
 ,(1918 -- 1914) המחלמ-טלעוו רעטש
 עסערּפ ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעוו
 עשידיי יד ללכב ןוא ןלוש עשידיי יד ןוא
 -רַאפ רעמ ןרָאװעג זיא רוטלוק עכעלטלעוו
 סעּפורט-רעטַאעט ערעסעב יד .טײרּפש
 יד רעכַאנ ,ןייבשריה ץרּפ ןופ רעירפ)
 "טקיו, ,ןלױּפ ןיא ייעּפורט רענליוו,
 -טסנוק סעצרַאװש ץירָאמ ,עשרַאװ ןיא

 56 רעטַאעט

 יןבָאה (ערעדנַא ןוא קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט
 גנורעסעבראפ רעד וצ ןפלָאהעגטימ ליפ
 .ןזעװ-רעטַאעט ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא ןוא

 -יוא סָאד טמענרַאפ טרָא ןרעדנוזַאב ַא

 רעד ךרוד) ייקוביד, סיקסנַא ,ש ןריפ
 שיאערבעה ןיא ,ץרַאװש .,עּפורט רענליוו

 רעד ךָאנ דלַאב ('המיבה, רעד ךרוד
 טָאה סָאד לייוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -ָאלקלָאפ ןשידיי םעד טכַאמעג רעלוּפָאּפ
 -.סנבעל ןשידיי ןוא ןטנעמעלע ןשיטסיר
 טינ ,עניב רעשידיי רעד ףיוא רעגייטש
 לייט ןטסערג ןופ דנוש ןופ םרָאפ רעד ןיא

 -יט ַא ןיא ךָאנ סעטערעּפָא עקידרעירפ
 -- .גנובעלרעביא רעשירעלטסניק ,רערעפ
 סנטצעל ךיוא טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד
 "יאערבעה רעד ןיא טלקיװטנַא רעייז ךיז

 ,רעטַאעט עשיאערבעה סָאד ,ךַארּפש רעט
 ךָאנ ןוואורּפ עטשרע ענייז טריטַאד סָאװ

 ןיא) המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ

 רעייז ןייז רעבָא ,(ןליוּפ ןוא לארשי-ץרא
 טכַאמעגרוד סע טָאה גנולקיװטנַא עכייר
 "יבה, רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טימ
 ןיא רעכַאנ ,עװקסָאמ ןיא טשרעוצ) 'יהמ

 ןורטאית, ,('המיבה, עז ,לארשי-ץרא

 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא) י"ילארשי-יצרא
 "ערבעה ,(''להוא,,) עז) !'להוא,, ,(ןיסענג

 עניילק יד ,ביבא לת ןיא ערעּפָא עשיא

 "מוקה,,) לארשי ץרא ןיא סרעטַאעט-יווער
 ןגעוו -- ,('אטאטמ,, ,יריאמה ןופ י"םוק

 עז רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 "עט ןשידיי ןופ עטכישעג,, רעּפיש .י ,רד
 ןופ עטכישעג רַאפ וװיכרַא, ,רעטַא
 ןופ עיצקַאדער רעטנוא ""רעטַאעט ןשידיי
 םעד רעביא ןעלקיטרַא יד ,יקצַאש .י ,רד
 ןוא יקצַאש .י ,רד ןופ רעטַאעט עשידיי

 ןופ) ייןדיי,, דנַאב ןט2 ןיא ,ינודקומ .א .רד
 עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רענײמעגלַא רעד
 "ןָאקיסקעל-רעטַאעט , ,(דנָאפ-ווָאנבוד ןופ
 סעיפארגָאיב) גייווצרעבליז ןמלז ןופ
 ,ןטסיטרַא ןוא רעלעטשטפירש-ןסעיּפ ןופ
 ,(טקידנערַאפ טינ



57 

 טרָאװ ןופ שטייט רעד עינַאלַאעט
 -טעג ןגעוו ערעל יד, זיא !!עיגָאלָאעט;,
 לָאמַא טָאה ןוא ,י"טָאג ןגעוו ,טייקכעל
 -יקח עשיפָאזָאליפ עזעיגילער יד טנכיײצַאב

 ןעמָאנ ןטימ רעבָא .טָאג ןופ ןזעוו ןגעוו הר
 רעד ןיא טרעוװו :!?עיגָאלָאעט עשידיי;
 -ירב ַא טנכייצַאב טפטשנסיוו עשידיי

 -רָאפ רעזעיגילער ןופ םענרַאפ רערעט
 טינ םורַא טמענ עיגָאלָאעט עשידיי .גנוש
 ןופ תוחמ ןגעוו הריקח עזעיגילער יד רָאנ
 ןזעיגילער ןופ תודוסי יד ךיוא רָאנ ,טָאג
 .ןשיוצ דישרעטנוא רעד .,ללכב םוטנדיי

 עשידיי, ןוא "עיגילער עשידיי; רעד

 יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב !!עיגָאלַאעט
 "יד ןוא תווצמ עלַא םורַא טמענ עיגילער

 רָאנ םורָא טמענ עיגָאלָאעט ןגעקַאד ,םינ
 יד ,ןּפיצנירּפ עזעיגילער יד ,תודוסי יד

 שטָאכ ,םוטנדיי ןזעיגילער ןופ םירקע
 13 עטנַאקַאב יד יװ רעמ םורַא ןעמענ ייז

 יד ,(''םירקיע, עז) סנימאמ ינא ,םירקע
 -עז עיגָאלָאעט רעשידיי רעד ןופ תודוסי

 -ילער עשידיי עסיורג עלַא ייב טינ ןענ
 סע ןוא ,עבלעז יד ןעוועג םירקוח עזעיג
 יז ןשיװצ תועד יקולח ןעוועג ןענעז

 תועד יקולח ןעוועג ןענעז סע יװ טקנופ
 ,רעטשרע רעד .,ללכב םירקיע יד ןגעוו
 טלדנַאהַאב שיפָאזָאליפ טָאה רעכלעוו
 -עג זיא ןעמעלבערפ עשיגָאלָאעט עשידיי
 ןט1 ןיא) עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ ןעוו

 רעד ןיא ךיוא ;(''ןָאליפ,, עז ,טרעדנוהרָאי
 טלדנַאהַאב רעטרע לייט ןיא ןרעוו ארמג

 -גס ןיא סרעדנוזַאב ,ןגָארּפ עקיזָאד יד
 יד ןופ ןטייצ יד ןיא ,קלח קרּפ ןירדה

 עטמירַאב יד ןענעז ,רעטעּפש ןוא םינואג
 ,ןואג הידעס בר ןעוועג ןגָאלָאעט עשידיי

 -בלה תובוח,,) ייחב ונבר ,לוריבג ןבא
 םייבמר ,ארזע ןבא ,יולה הדוהי 'ר ,(''תוב
 םענרעדָאמ םעד ןיא .ערעדנַא ליפ ןוא
 -גירגַאב ןוא רעשרָאפ יד ןענעז םוטנדיי
 -נעמ ןעוועג עיגָאלָאעט רעשידיי ןופ רעד
 לַאמכָארק ,('םילשורי, ןייז ןיא) ןָאסלד
 -ַאצול דוד לאומש ,(ןמזה יכובנ הרומ;;)

 958 עיגָאלָאעט

 לאפר ןושמש ,('תודהיה ירקחמ,) ,וט
 "צעל רָאג יד ןיא ןוא (ייווירב 19,,) שריה
 "נָא ליפ ןוא גיײווצנזָאר ,רעבוב ןטייצ עט
 "ידיי רעד רעביא ןעגנואיושנַא יד .ערעד

 -עדנַא ,ךעלריטַאנ ,ןענעז עיגָאלָאעט רעש

 ןוא ,עטנרעלעג עשיסקָאדָאטרָא ייב ער
 "נָא ןוא עויטַאװרעסנָאק יד ייב ערעדנַא
 "םרָאפער ןופ רעגָאזטרָאװ יד ייב ערעד
 "עט רעד ןופ תודוסי-טּפיױה יד .םוטנדיי
 -ַאב םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא םייב עיגָאלָא
 -קע) םירקיע 13 יד ןופ לכ םדוק ןעייטש
 "גייא ןוא טייהנייא יד ,טָאג ןופ ץנעטסיז

 טייקכעלרעּפרעקמוא יד ,טָאג ןופ טייקיצ
 ןופ גנופַאשַאב יד ,טייקכעלטעג רעד ןופ

 ,םימשה ןמ הרות ,החגשה ,טלעװ רעד

 רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא ,שנועו רכש
 ןופ ןעמוק סָאד ,םיתמה תייחת ,המשנ

 רעד ןופ טייקכעלרעדנערַאפמוא יד ,חישמ

 יר ַא ךיוא רעבָא ,(םירקיע עז ;הרות
 יד ןיא ןענעז עכלעוו ,ןּפיצנירּפ ערעדנַא
 תריחב יװ ,טנכערעגסיוא טינ םירקיע 3
 -עג טלייוװרעדסיוא ןענעז ןדיי ,לאושי
 קלָאפ ןשידיי ןטימ זַא ןוא טָאג ןופ ןרָאװ

 יד ,עיגילער עשידיי יד ןדנוברַאפ זיא

 "רַאפ סָאד ,הּפ לעבש הרות ןופ טייקיטליג
 ןופ רעקירוצ טימ חישמה תאיב יד ןדניב
 סָאד ןעיובפיוא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןדיי

 רעשידיי ןיא .ערעדנַא ןוא שדקמה תיב
 -זעיגילער יד ןײרַא ךיוא ןעייג עיגָאלָאעט
 ןופ ןזעוו ןגעוו ןעגנושרָאפ עשיפָאזָאליפ
 םיראת עכעלטעג יד ,טייקכעלטעג רעד

 ןופ רעטרע יד ןרעלקרעד סָאד ,(ןטובירטא)
 -רָאמָאּפארטנַא יו סיוא ןעעז סָאװ ,ךינת
 םעד ,('םויפרָאמָאּפָארטנַאי עז שיפ
 ןופ גנואיצַאב יד ,המשנ רעד ןופ ןזעוו
 טלעוװ רעקידתוימשג רעד וצ "יףוס ןיא,
 ךיוא ןירַא ןעמוק טכיזניה רעד ןיא)
 ןופ טיבעג ןיא הלבק ןופ סערעל לייט
 ןיא םיטרּפ -- .ערעדנַא ןוא (עיגָאלָאעט
 ,קרַאמײנ ,"םיהחלא תעד, סדלעפנרעב
 ןוא "לארשיב היפוסוליפה תודלות,
 "כוז עז -- ."לארשיב םירקעה תודלות,
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 -ָאטרָא, ,םזיפרָאמָאּפארטנַא, רעטרעוו
 -יפ,, ,"םירקיע,, ,''םוטנדיי,, ,"עיסקָאד
 ,""םרָאפער,, ,י'םזיטאוורעסנָאק,, ,!'עיפָאזָאל

 טפור ''םימעט ,, טרָאװ ןטימ םימעט
 קיטַאמָארג רעשיאערבעה רעד ןיא ןעמ
 ןעניפעג סָאװ ,ך"נת ןיא סנכייצ יד
 סעדעי רעביא רעדָא רעטנוא ךיז

 ױזַא יו ןזייוועצנָא טימרעד ידכ ,טרָאװ
 טדניב רעטרעוו יד ןופ ץַאז רעצנַאג רעד
 "עג ךיוא סע ןעמ טָאה שידיי ףיוא ;ךיז

 ןַארַאפ ןענעז םימעט יד ;!ּפָארט,, ןפור
 -לעוו ,י'םיכלמ 18,, ןיא ךיז ןלייט ייז 6
 יז לייװ "םיקיספמ,, ךיוא ןסייה עכ

 ןופ טרָאװ עדנפערטַאב סָאד ּפָא ןקַאה

 -ךשמ 8, ןוא ,טרָאװ ןדנעמוקכָאנ םעד
 עדנפערטַאב סָאד ןדניב עכלעוו ,''םית

 :טרָאװ ןדנעמוקכָאנ םעד טימ טרָאװ
 ןיא ךיז ןלייט 'יםיקיספמ,, יד ךיוא
 "יספמ עקרַאטש  רָאג, ןיא ,ןסָאלק

 ןיא .,('םירסיק, ךיוא ןסייה) 'םיק
 עקיגנַאר:טייוצ ,('םיכלמ,) עקרַאטש

 ;(םישילש) עקיגנַאר-טירד ןוא (םינשמו

 -חנתא,, ןוא ייקולס;/ ?ןענעז םירסיק יד
 ףקז ןטק ףקז ,לוגס ;םיכלמ יד ;'את

 ףענעז םינשמ יד :עיבר ,אחּפט ,לודג

 יד ;תלשלש ,ביתי ,ריבת ,אטשּפ ,אקרז

 אשילת ,הרּפ ינרק ,רזּפ :ןענעז םישילש
 םיתרשמ יד :קיסּפ ,םישרג ,שרג ,הלודג

 -ילת ,אגרד ,אמדק ,ךפהמ ,חנומ :ןענעז

 ןב חרי ,הלופכ אכרמ ,אכרמ ,הנטק אש

 םירפס 2 יד ףיוא םימעט יד -- .,ומוי
 טנכײצַאב ןרעוו ייז) םילהת ,ילשמ .,בויא
 ןיפ תובת ישאר ,ייתמא, טרָאװ ןטימ
 ןיא שרעדנַא ןענעז (םילהת ,ילשמ ,בויא
 ןעוו טייצ רעד ןגעוו -- .גנוטיידַאב רעייז

 ַא ןארַאפ זיא ןענַאטשטנַא ןענעז םימעט

 "יה יד ןשיװצ טייקנדישרַאפ-סגנוניימ
 יז זַא טלַאה עיצידארט יד ;רעקירָאטס

 יניס גרַאב ןפיוא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז
 ןיא םימכח לייט ;הרות רעד טימ ןעמַאזוצ

 60 תווצמ ןופ םימעט--סימעט

 "זוכ, ןיא יולה הדוהי יבר) רעטלַאלטימ

 -ַאב-םימעט יד זַא ,טלַאה ('ג רמאמ 'יייר
 תולג ךָאנ ןענַאטשטנַא ןענעז ןעגנונעכייצ
 רעטשרע רעד טָאה רוחב והילא יבר :לבב

 םימעט יד זַא ,גנוניימ ןייז טקורדעגסיוא
 ןענַאטשטנַא ןענעז תודוקנ יד ךיוא ןוא

 ןארמג רעד ןופ טייצ רעד ךָאנ טשרע
 זיא ב"ס תוכרב ןוא 'ג הליגמ רעד ןופ

 -עג ָאי ןענעז םימעט עסיוועג זַא ,ןעז וצ
 ךיוא זיא סע ;טייצ רענעי ןיא ןיוש ןעוו

 -טנַא ןענעז סע ןעוו ןלעטשוצטסעפ רעווש
 ןעמ עכלעוו טימ ,סעידָאלעמ יד ןענַאטש
 -ייל ןופ עידָאלעמ יד ,םימעט יד טנעייל

 -םימי ןוא םיתבש הרות רפס יד ןענע
 -הנשה שאר ןופ עידָאלעמ יד ,םיבוט

 ןופ ,רתסא תלגמ ןופ עידָאלעמ יד ,ןענעייל

 רעקירָאטסיה:קיזמ לייט :;תורוטפה יד

 ןטנעמעלע:סעידָאלעמ יד זַא ,ןעניימ
 תיב ןופ טייצ רעד ןופ ךָאנ ןעמַאטש
 -עג ןענעז םימעט יד ןגעוו -- .שדקמה

 רָאג יד ;םירפס ערערעמ ןרָאװעג ןבירש
 -עטה יקודקד רפס,, רעד ןענעז ערעטלע
 גיצּפיל ןבעגעגסױרַא) רשא ןב ןופ ייםימ

 ךוקנה יכרד, סנדקנה השמ יבר (9
 -כיו ןענעז ערעיינ יד ןופ ."תוניגנהו

 ןוא "םימעטה יטּפשמ,, סמייהנדייה קיט

 סעידָאלעמ יד ןגעוו .'"תמא תרות,, סרעב

 ,"תירבעה הניגנה תודלות,, סנָאזלדיא עז

 "ןדיי ייב קיזומ,, שטיווָאניבאר

 ענייא זיא סע תווצמ ןופ םימעמ
 רעד ןיא ןגָארפ עלַאטנעמַאדנופ יד ןופ
 ןשרָאפ ןעמ ףרַאד יצ :עיגילער רעשידיי
 {'תווצמ ןופ םימעט , יד ןעניפעגסיוא ןוא
 רעד ןיא ןסייהעג טָאה טָאג סָאװרַאפ
 רעדָא ,הוצמ ענעי רעדָא יד ןָאט וצ הרות
 ענעי רעדָא יד ןָאט וצ ןטָאברַאפ טָאה
 ןוא ןשרָאפ טשינרָאט ןעמ רעדָא ;הריכבע
 ןעמ רָאנ ,םימעט יד ןעניפעג ןוואורּפ
 םעד סלַא תווצמ יד ןטכַארטַאב ףרַאד
 ןעמ טניפעג ךעלטנגייא .טָאג ןופ ןליוו
 .וצ םימעט טסבלעז הרות רעד ןיא ןיוש
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 זַא ,ךלמ םייב לשמל יו ,תווצמ עסיוועג

 רעבייו ךס ןייק ןבָאה טשינרָאט רע
 םיא ןלָאז ייז ידכ לייוו (ז'*י םירבד)
 יד ןיא ;ןטכילפ ענייז ןופ ןדערּפָא טשינ
 -קעלַא ןופ ןָאליפ ןופ םירפס עשיפָאזָאליפ
 ןעניפעג (טרעדנוהרָאי ןטנ ןיא) עירדנַאס

 רעד ןופ ןטָאבעג יד וצ םימעט ליפ רימ
 יקולח ןַארַאפ ןענעז דומלת ןיא .הרות
 "עג טָאה ןועמש יבר אנת רעד :תועד

 אמעט,, ןענשרד ָאי ףרַאד ןעמ זַא ןטלַאה

 (ןטָאבעג-הרות יד ןופ םימעט יד) 'יארקד

 טשינ זַא ןטלַאהעג טָאה הדוהי יבר ןוא

 ןיא ם"במר רעד ;(ה"טק אעיצמ אבב)
 וצ טימַאב ָאי ךיז טָאה י'םיכובנ הרומ,,

 ענעדישרַאפ ןופ ןוויטָאמ יד ןרעלקרעד
 ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ןֹוא תווצמ

 -פח עשידיי ךס ַא סָאװרַאפ ,ןכַאזרוא יד
 סמי'במר ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז םימ

 רענרעדָאמ רעד ןיא ;"םיכובנ הרומ,

 "טפיוה רעד ןעוועג עגַארפ יד זיא טייצ

 יד ןשיוװצ ףמַאק ןפרַאש ןיא טנעמָאמ

 עשידיי יד ןרימרָאפער ןופ רעגנעהנָא

 יד ןזַא ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עיגילער

 טנייה ןענעז ןטָאבעג עסיוועג ןופ םימעט
 ךיוא ןענעז אליממ ןוא קיטליג רעמ טשינ
 יד ןוא ,קיטליג רעמ טשינ ןטָאבעג יד

 -ערטעגסױרַא ןענעז עכלעוו ,ןסקָאדָאטרָא
 ןופ טייקיטליג יד ןקידיײטרַאפ וצ ןט

 ,קיבײא ףיוא הרות רעצנַאג רעד

 -םורד ןופ ךיז טיצ סָאװ דנַאל ייקרעט
 ןשינַאקלַאב ןפיוא עּפָארײא ןיא לייט

  ציזַא ןיא ןיירַא טייוו זיב לזדניאבלַאה
 ליפ רעייז ןעמונעגמורַא לָאמַא טָאה ןוא
 ןופ ןלייט ךיוא) עּפָאריײא, ןוא רעדנעל
 ןוא עיברעס ,עירַאגלוב ,עינעמוד ,ןרַאגנוא
 ,רעדנעל עשיבַארַא) עיזַא ,(דנַאלנכירג
 .עקירפַא-ןופצ ןוא (עיריס ,לאושי-ץרא
 לָאּפָאניטנַאטסנָאק זיא טָאטשטּפױה יד

 ;ַארַאקנַא ץנעדיזער יד זיא 1922 טניז)
 רעניואוונייא ןאילימ 81 ייב טנייה טָאה
 רעבָא ,ןדיי טנזיוט 85 ךרעל ייז ןשיווצ
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 ןדיי יד ןענעז ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא
 ןופ לייט רעסיורג ַא ןעוועג ייקרעט ןיא
 "המרגות ןוא ,טלעו רעד ןיא ןדיי יד

 "-ַאב םירפס עשיאערבעה יד ןבָאה יױזַא)

 טָאטשטּפױוה ריא ןוא (ייקרעט טנכייצ
 טנכײצַאב ןעמ טָאה ױזַא !יאטשוק,,

 רעד ןעװעג ןענעז (לָאּפָאניטנַאטסנַאק
 -לעזעג ןוא הרות רעשידיי ןופ רעטנעצ
 ןדיי ןופ עטכישעג יד .ןבעל ןכעלטפַאש

 טריטַאד ןוא טלַא רעייז זיא ייקרעט ןיא

 -ערג רעד ןעוו ,טייצ רעד ןופ ךָאנ ךיז

 "עז רעדנעל עשיקרעט יד ןופ לייט רעטס

 עירעּפמיא עשיטנאזיב יד ןעוועג ןענ
 וליִפַא ןוא ("ץנַאזיב, טרָאװכוז עז)

 ןקרעט יד ןעוו .םיור ןטלא םעד ןופ

 ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמָאנרַאפ ןבָאה

 רעשידי רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןט5

 -ערגרַאפ דנטיײדַאב ךיז ייקרעט ןיא בושי
 רעד ,ישַאב םכח רעטשרע רעד ןוא טרעס

 "רעט רעד ךרוד טנעקרענַא ,בר רעטסכעה
 ןַאטלוס םעד ךרוד) גנוריגער רעשיק

 השמ יבר ןעוועג זיא ,ןדיי ןופ רעריפ סלַא
 ןבָאה ןענַאטלוס עשיקרעט יד  ,ילַאסּפאק
 ןוא טלדנַאהַאב טוג ןײמעגלַא ןיא ןדיי יד
 דנַאל-עיצארגימיא ןַא ןרָאװעג זיא ייקרעט

 -עשיאעּפָאריײא ןופ ןדיי עטקינײּפעג רַאפ
 ןוא עינַאּפש ןופ סרעדנוזַאב .רעדנעל

 "רָאּפ ןוא עינַאּפש שורג ןכָאנ ,לַאגוטרָאּפ
 .טרעדנוהרָאי ןט15 ןופ ףוס םוצ לַאגוט
 ןופ ןדיי ענעבירטרַאפ טנזיוט 100 רעביא
 ןענעז לַאגוטרָאּפ ןוא (םידרפס) עינַאּפש
 עטסערג יד .ייקרעט ןייק ןעמוקעגנָא
 "נא ןוא וראק ףסוי יבר) םינואג עשידיי
 ןוא ,ייקרעט ןיא טניואוועג ןבָאה (ערעד
 "ָאנאירדַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק טעטש יד
 סרעדנוזאב ןוא יקינָאלַאס ,ענרימס ,לָאּפ
 ןענעז ,םילשורי ןוא תפצ לארשי-ץרא ןיא
 ;הלבק ,תובישי ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג
 טלקמ םוקמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ייקרעט
 -ָארײא ערעדנַא ןופ םיזנכשא ןדיי רַאפ
 -רעט ןיא ןדיי יד םגה .רעדנעל עשיאעּפ
 עקידנעטשלופ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייק
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 ןוא ןקרעט יד טימ גנוקיטכעראבכיילג
 עסיוועג טקײלעגפיורַא ייז ףיוא טָאה ןעמ
 גנַאל רעייז רעבָא זיא ,ןעגנוצינערגַאב
 -לַא ןיא טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 ןיא
 טימ ךיילגרַאפ ןיא עטוג ַא ןעוועג ןיימעג
 ,רעדנעל עשיאעּפָארייא יד ןיא עגַאל רעד
 ןקרעט-גנוי יד ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ
 -געטשלופ ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה 1908 ןיא
 טָאה ןעמ ןוא ,גנוקיטכערַאבכיײלג עקיד
 -רעטילימ וצ ןעמענ ךיוא ןדיי ןביוהעגנָא
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .טסניד
 -עק אפאטסומ ןופ עיצולָאװער רעד ןוא

 עשיקרעט יד טָאה (1922) ַאשַאּפ לאמ
 וצ גנואיצַאב ריא טרעגרערַאפ גנוריגער
 ,ךיז ""ןריזיקרעט ,, וצ ןעגנואווצעג ,ןדיי

 סע זַא יוזַא ,טכער ערעייז טצענערגַאב

 "נַאװסיױוא עסיורג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 רעייז ןוא ,ייקרעט ןופ ןדיי ןופ גנורעד
 ןגעוו -- .רדסכ ךיז טרענעלקרַאפ לָאר
 זיא ייקרעט ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד
 לארשי ימי ירבד, סינאזור ןַארַאפ
 טצונַאב ןרעוו סע ןכלעוו ןיא ,!יהמרגותב
 "ושתו תולאש ןופ ןלאירעטַאמ-ןלַאװק ליפ
 .ןוויכרַא ךיוא ןוא תוב

 עכלעוו ,עילימַאפ עטמירַאב ינארט
 -כעלנעזרעפ עסיורג ןבעגעגסױרַא טָאה

 "עג ,ןקזה ינארט יד ףסוי (1 --- ,ןטייק

 רבחמ ;:טרעדנוהרָאי ןט16 עדנע ןיא טבעל

 "ינארטמ ירהמ,/ תובושתו תולאש ןופ

 יו (1641 לָאּפָאניטנאטסנַאק טקורדעג)
 ףסוי (2 -- .ארמג ףיוא םישודיח ךיוא
 ןברָאטשעג ,1573 תפצ ןריובעג) ינארט יד

 שאר ןוא בר (1644 לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ןופ רבחמ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא הבישי
 -- 1652 עיצענעוו ."חנעּפ תנפצ;
 -- 1180 ךרעל) ןקזה ינארט יד היעשי (3
 -סוּפה ינושאר ןופ (עיצענעוו ןיא 0
 תפסות, ןופ רבחמ ,עילַאטיא ןיא םיק
 רעד ןופ תותכסמ ךס ַא ףיוא 'יידיייר
 .""שמוחה יקומנ, ,!"עירכמה,, רפס ,ארמנ

 ,ןורחאה ינארט יד היעשי (4 -- .םיטויפ

 64 רָאדלעּפמורט---ינארט

 ןיא טבעלעג ,ןקזח היעשי ןופ לקינייא
 טרעדנוחרָאי ןט12 עדנע ןיא עילַאטיא
 -ןריּפ ,תותכסמ ףיוא םיקסּפ ןופ רבחמ
 "ילֵס ןוא םיטויּפ ,םירפס-ךי'נת ףיוא םיש
 ,ינארט יד ףסוי ןב השמ (5 -- .תוח
 "טיבמ, ןעמָאנ ןטימ ךיוא טנַאקַאב
 (םילשורי ןיא 1585 -- יקינאלאס 1505)
 רעד ןיא םילודג עטסנעזעגנָא יד ןופ
 ןופ רבחמ ,טלעװ:םינבר רעשידרַאפס

 ,"ךפס תירק,, ,י"ט'יבמ תובושתו תולאש ,
 סהידעס בר וצ שוריּפ ,''תודפהו היחתה,,
 ,םירפס ערעדנַא ןוא "תועדו תונומא;,

 ,"םימעט , עז ֿפָארט

 דנַאלסור ןיא ןריובעג) ןועל ,יקצַארט
 -ָאדװעסּפ ,(עקיסקעמ ןיא 1940 -- 9

 -יפ רעטמיראב ,ןייטשניורב בייל ןופ םינ
 רעשיטסיוועשלָאב-שיסור רעד ןופ רער
 -אזינאגרָא רעכַאנ ,1917 ןופ עיצולָאװער
 1928 ןיא ;ײמרַא רעטיור רעד ןופ רָאט
 ךרוד דנַאלסור ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ

 -רעט ןיא טשרעוצ טצעזַאב ךיז ;ןילַאטס

 ןיא ףוס םוצ ,עיגעװרָאנ ןיא רעכַאנ ,ייק
 .שידיי ןופ טייוו ןענַאטשעג :;עקיסקעמ
 -רָאמרעד .ןעמעלבָארּפ עשידיי ןוא טייק
 , ,עקיסקעמ ןיא ןרָאװעג טרעד

 ,"לבא, טרָאװכוז עז רעיורט

 1882 ןריובעג) ףסוי ,רָארלעּפמורט
 -רַאפ רעד ןיא ןלַאפעג -- דנַאלסור ןיא
 לארשי:ץרא ןיא יח לת ןופ גנוקידייט
 רעשידיי רעטמירַאב ;ץ"רת רדא א"י
 המחלמ רעד ןיא ןעמונעגלײטנַא ,דלעה

 -ַאנ ,1904 ןיא ןַאּפאי ןגעק דנַאלסור ןופ

 רעד ןיא :לארשי:ץרא ןיא ןעוועג רעכ
 ןעמונעגלײטנַא 1914 ןופ המחלמ-טלעוו

 ןפמַאק יד ןיא ןָאיגעל ןשידיי םעד ןיא |

 םעד טריזינַאגרָא ךָאנרעד ;ילָאּפילַאג ןיא
 -ייטרַאפ רעד טימ טריפעגנָא ,"ץולחה.

 -ַארַא יד ןגעק 1920 ןיא יח לת ןופ גנוקיד
 ,ןעגנולײטּפָארעטילימ עשיניאודעב-שיב
 ןגעק המחלמ טריפעג ןבָאה עכלעוו
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 טפַאשרעה סנעמעוו רעטנוא ,ךיירקנַארפ
 םעד ןיא ;ןעװעג טלָאמעד זיא יח לת
 ".םירבח טימ ןעמַאזצ ןלַאפעג ףמַאק
 ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג ;רעקידיײטרַאפ
 ןוא גנוקידייטרַאפ ןוא הרובג רעשידיי
 ליפ ןיא ןעגנוזַאב טרעװו ;שפנ תריסמ
 עיצַאזינַאגרָא ןעמָאנ ןייז ףיוא ;רעדיל

 -ָאנ ןייז ףיוא ;(רתיב) רודלּפמורתיתירב

 סעינָאלָאק ןוא טעטש ייר ַא ןיא ןסַאג ןעמ

 ןבעל ןייז ןגעוו םיטרּפ ;לארשי-ץרא ןיא
 "םימחולו םימלוח ,, סניקסלוּפ-ירעי ןיא

 סָאד טצונַאב טרעוו שמוח ןיא הפרט
 "ידעבעל ַא ןענעכיײצַאב וצ הפרט טרָאװ
 ךרוד ןרָאװעג טיוטעג זיא סָאװ ךַאז עק
 תומש) שמוח רעד ןוא ,היח עדליוו ַא

 ,ולכאת אל הפרט הדשב רשבו טגָאז (ב"כ

 טשינ ןעמ רָאט שיילפ עקיזָאד סָאד זַא

 הנשמ ןיא עיצידארט רעד טול ;ןסע

 ַא טנכייצַאב טימרעד טרעוו ארמג ןוא
 בילוצ ,רעלעפ ַאזַא טָאה סָאװ ,המהב
 -ָאמ 12 ןייק ןבעל טשינ ןָאק יז ןכלעוו

 ןיא הנשמ יד ןוא ,(ב"מ ןילוח) ןטַאנ
 -עפ עלַא יד סיוא טנכער 'ג קרּפ ןילוח

 ,הפרט טרעוו המהב ַא עכלעוו ןופ ,ןרעל
 ,טרעכעלעג זיא גנול יד ביוא לשמל יו

 "ייו יֹוזַא ןוא טרעכעלעג זיא חומ רעד

 "וח ןיא הנשמ רעד ףיוא ארמג יד ;רעט
 ןגעװ םיטרּפ ליפ רעייז טלדנַאהַאב ןיל

 ערעטעּפש יד ;ןרעלעפ-הפרט עקיזָאד יד

 תולאש יד טלדנַאהַאב ןבָאה םיקסוּפ

 -רּפ :ךעלריפסיוא רעמכָאנ תופרט ןגעוו
 ןענעז תופרט ןופ םיניד יד ןגעוו םיט

 תוכלה העד הרוי ךורע ןחלש ןיא ןַארַאפ
 טרָאװ סָאד ךיוא טצונַאב ןעמ :;תופוט
 ךַאז עדעי ללכב ןענעכײצַאב וצ ""הפרט,,
 שיילפ לשמל יװ ,ןסע טשינרָאט ןעמ סָאװ
 הפרט ,תומהב הפרט ,ךלימ טימ טכָאקעג
 ףיורעד טגָאז ןעמ ;המודכו בלח ,תופוע

 וצ ץַאזגעק רעד ;'ףיירט,, שידיי ןיא
 רעד ןגעװו -- ."רשכ, זיא 'יהפרט;,
 "יד יד ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןופ עגַארפ

 00 טנלָאשט--הֿפרט

 ןַארַאפ ןענעז הפירט ןוא רשכ ןופ םינ

 ילער-שיסקָאדָאטרָא יד ;ןעגנוניימ ייווצ

 ןבעגעג זיא סָאד זַא ,זיא גנוניימ עזעיג

 םיניד יד ןוא ,יניס גרַאב ןפיוא ןרָאװעג

 ;ןרעװ טרעדנעעג טשינ רעבירעד ןענָאק

 זַא ןבָאה ןליו רעגנעהנָא-םרָאפער יד

 "נַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא סָאד

 םיניד יד ןָאק ןעמ זַא ןוא רעקלעפ ערעד
 .ןרעדנע ָאי

 "עג ,לארשייץרא ןיא אנת יבר ,ןוֿפרמ
 ןט2 ןופ ףוס ןופ טייצ רעד ןיא טבעל

 ןופ דנַאטשפױא םעד זיב שדקמה תיב

 "ורי ןיא ןוא ןהכ ַא ןעוועג ;אנכוכ רב

 ,ןופרט יבר טלייצרעד 'ג קרּפ אמוי ימלש

 ;שדקמה תיב ןיא טנידעג טָאה רע זַא

 ןוא ,דול ןיא טניואוועג רעכַאנ טָאה רע

 ענייז ;ב"ס םירדנ) ךייר ןעוועג זיא

 ןיא רעטרע ליפ ןיא ןַארַאפ ןענעז תוכלה

 ףוס תובא הנשמ ןיא ;תותיירב ןוא הנשמ

 הכאלמהו רצק םויה רע טגָאז 'ב קרּפ

 ,ץרוק זיא ןבעל סנשטנעמ םעד) ייהבורמ

 שרדמ ןיא ;(ךס ַא רע ףרַאד ןָאט ןוא

 ,גנוניימ יד טכַארבעג טרעוו הבר הכיא

 הרשע יד ןופ ןעוועג זיא ןופרט יבר זַא

 .תוכלמ יגורה

 תבש ןסע ןדיי סָאװ ,לכַאמ םנלָאשט
 ךעלנייוועג טײטשַאב ,גָאטימ וצ גָאטיײב

 ןעמ סָאװ ,עשַאק רעדָא לפָאטראק ןופ

 "יירפ ןוויוא-יירעקעב ןיא ןיירַא טלעטש
 ןעמונעגסױרַא טרעוװ ןוא טכַאנרַאפ קיט

 לָאז רע ידכ ,ירפרעדניא תבש ןוויוא ןופ

 רָאט תבש לייוו ,ןסע םוצ םערַאװ ןייז

 טרָאװ סָאד ןענַאװ ןופ ;ןכָאק טינ ןעמ

 -רעד טרעוו סע ;רָאלק טינ זיא טמַאטש
 רוא רפס ןיא לָאמ עטשרע סָאד טנָאמ
 -רָאי רעט13) ןיוו ןופ קחצי יבר ןופ עורז
 ,ץנוצ ,ייטנלצ , םרָאפ רעד ןיא (טרעדנוה
 עטנרעלעג ערעדנַא ייר ַא ןוא ןַאמעדיג

 ןוא "טעלאש , ןופ זיא סָאד זַא ,ןעניימ
 ןשזױצנַארפ-טלַא ןופ ןעמַאטש לָאז סָאד
 "או, שטייט רעד ןזיא סָאװ ,*דלָאש,
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 ןיא 'םייחהו הרותה., ,ןַאמעדיג) ""םער

 ,(לייט ןטשרע םוצ 32 ןויצ

 -דירפ,, עז םייבר רעוװָאקטרָאשט
 ,'"לארשי ןַאמ

 ןפ ןעמָאנ עיקַאװַאלסָאכעשט
 -טּפיוה ,עּפָארײא-םורד-לטימ ןיא דנַאל
 "עג טריּפָאקַא ןוא טלייטעצ ,גַָארּפ טָאטש

 עשיטסירעלטיה עשטייד יד ךרוד ןרָאװ
 -עצ רעד רַאפ טַאהעג ;192978 ןיא תולייח
 -ימ 18 ךרעל ןופ גנורעקלעפַאב ַא גנולייט
 -יוט 450 ךרעל ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ ןָאיל

 ןענעז תולהק עשידיי-טּפיוה יד ;ןדיי טנז

 .ערעדנַא ןוא גרובשערּפ ,גַארּפ ןעוועג

 יד ןיא ,1929 ןיא המחלמ רעד טניז טציא
 -ַאלסָאכעשט ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי
 ןרָאװעג ןצנַאגניא טעמכ עיקַאװ
 -סירעלטיה-שטייד יד ךרוד טעטכינרַאפ

 -כישעג יד .םיחצור עשיקַאװָאלס ןוא עשיט

 -ַאװָאלסָאכעשט ןיא בושי ןשידיי ןופ עט
 ןענעז ןצניוװארּפ לייט עכלעוו ןופ ,עשיק
 ןיא י'םהיפ,, ,''םהיב.) ןרעמ ןוא ןעמעב
 ,רעטלַא ןַא רעייז זיא ,(םירפס עטלַא יד

 ןעמ טָאה םירפס עשידיי עטלַא רָאג יד ןיא
 עלַא ללכב יו ,ןצניוװָארּפ עקיזָאד יד ןפורעג
 םעד בילוצ ,י"ןענכ,, ,רעדנעל עשיװַאלס
 ןעמ טגעלפ רעדנעל עשיווַאלס יד ןופ סָאװ
 זיא ןענכ ןעמָאנ רעד ןוא ןפַאלקש ןעגנערב
 דבע ןענכ יהיו, חנ שמוח ןיא קוסּפ ןופ
 ןעמָאנ רעד ךיוא זיא סָאד) ?יומל

 ןעניפעג ױזַא ;(עינאוואלקס,, ,""ןוואלס,
 רפס ןיא ןענכ ץרא ןעמָאנ םעד רימ
 ןט12 ןיא אניוו קחצי 'ר ןופ "יעורז רוא,

 ןט12 ןופ ןימינב יבר תועסמ ,טרעדנוהרָאי

 -יואלס יד ןענעכײצַאב וצ טרעדנוהרָאי
 ןדיי .ןעמעב ךעלכעזטּפיוה ןוא רעדנעל עש

 -שג ןטייצ עטלַא ענעי ןיא טרָאד ןבָאה
 םוצ ךעלנע) ךארּפש עשיװַאלס ַא טדער
 -עג ןבָאה ייז סָאװ (שיכעשט ןקיטנייה

 רָאי עטצעל יד ךרוד .!ןענכ ןושל, ןפור

 68 יקסווָאכינרעשט---םייבר רעוװַאקטרָאשט

 "עג עיקַאװָאלסָאכעשט טָאה רעטרעדנוה
 עדנע ןיא טשרע ןוא ךיירטסע וצ טרעה

 "ער ערעדנוזַאב ַא ןרָאװעג יז זיא 8

 -ָאכעשט ןיא טַאהעג ןבָאה ןדיי ,קילבופ
 -כערַאבכײלג עקידנעטשלופ עיקַאוװָאלס

 יד ןופ לייט ערעסערג רעד .גנוקיט
 "וקעגמוא ןענעז ןדיי עשיקַאװָאלסָאכעשט
 ַא רָאנ ;1942 --- 1998 ןרָאי יד ןיא ןעמ
 "עטאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ייז ןופ לייט

 ,ןפיולטנא ןוא עיצארגימע ךרוד ןעוו

 ןיא ןריובעג) םייח ,שטיוװַאנרעשט
 בר, םינָאדװעספ ןייז ,(1870 דנאלסור

 -יבאר סעזייו ןיא רָאסעּפָארּפ ,!'ריעצ

 רעטנרעלעג ,קרָאידװינ ןיא רַאנימעס-רענ
 -עג ןפיוא סרעדנוזַאב ,לארשי תמכח ןיא
 ןשיוצ טכעלטנפערַאפ ,הכלה ןופ טיב

 תודלות ,י'ידומלתה רוצק,, ךיוא ערעדנַא
 טריגאדער .,"םיקסופה תודלות ,"הכלהה

 ."ןורצב,

 ןריובעג) לֹואֹׁש ,יקסווָאכינרעשט
 (ביבא לת ןיא 1944 --- דנַאלסור ןיא 5

 ןופ ;:רעטכיד רעשיאערבעה רעטמירַאב

 -נלמַאז יד ;ןיצידעמ רָאטקָאד ךַאפ

 תונויזח; ןענעז קרעוו ענייז ןופ ןעג

 "םישדח םיריש, ,"םיריש. ,"ןמזה

 יװ ןעגנולייצרעד ,תוילידיאה רפס,

 טָאה יקסווָאכינרעשט :;תונורכז ךיוא

 "עה רענרעדָאמ רעד ןיא טכַארבעגנײרַא

 ,עכעלשטנעמלַא סָאד עיזעָאּפ רעשיאערב

 ןייז ןפורעגסיורַא טָאה ןעזפיוא סיורג ןוא

 דליב םעד רַאפ) "ולוּפַא לסּפ חכונל,, דיל

 ערעדנַא ענייז ךיוא יוװ (?ָאלָאּפַא ןופ
 -ַאב סיוא טקירד רע עכלעוו ןיא ,רעדיל

 -עג ןופ טייקנעש רעד רַאפ גנורעטסייג

 -טימ ליפ טָאה יקסווָאקינרעשט .טסנידנצ
 -ערבעה יד ןלעטשטסעפ םוצ טקריוועג

 -ַאב ענעדישרַאפ רַאפ ןענימרעט עשיא
 ,ןיצידעמ ןופ ןפירג



 דנאב ןטשרע םוצ תופסוה
 עידעּפאלקיצנע-סקלאפ עשיריי

 ה"שת - ם"נרת ,ץּכָאריײא ןגנרוח

 -מוא ןוא ןברוח ןקיד'ארומ םעד ןפורנָא ןעמ ףרַאד ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ
 ,1948 -- 1989 המחלמיטלעוו רעד ןיא קלָאפ עשידיי סָאד ןפָארטעג טָאה סָאװ קילג
 -יורג יד ,ןדיי ןָאילימ 6 ייב ןעמוקעגמוא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ןוא ,היישת -- ט''צרת
 ,"תונברוח., ןרָאװעג ןפורעגנָא ןענעז עטכישעג-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא ןקילגמוא עס
 טרָאװ סָאד זיא ָאד ךיוא ןוא ,רתיב ןברוח ,שדקמה תיב ןברוח ,םילשורי ןברוח
 ,קילגמוא ןסיורג ןופ םענרַאפ םעד סיוא טקירד סָאװ טרָאװ עקיצנייא סָאד "!ןברוח.,

 לָאמ עטשרע סָאד ןענישרעד זיא עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ עשידיי יד ןעוו
 -עג טינכָאנ ןבָאה רימ רעבָא ,סיורג ןעוועג קילגמוא רעד ןיוש זיא ,1943 רָאי ןיא
 "רעד רעד ןופ םענרַאפ ןכילנייועגמוא םעד ,ףקיה םעד ןגעװ תועידי ןייק טָאה
 "ארומ סָאד ןעזרעד ןעמ טָאה המחלמ רעד ךָאנ טשרע ,ןדיי ןענָאילימ ןופ גנודרָאמ
 טנָאקעג טינ ךיז טלָאװ עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ ןייק סָאװ םונהיג םעד ,דליב עקיד
 יד ,טלעטשעגפיוא טָאה קלָאפ עשטייד סָאד סָאװ ןישַאמ-דרָאמ יד ,ןעלעטשרָאפ
 ןענָאילימ ןטיט וצ ןענישַאמ-תותימ ערעדנַא ןוא סנעוווא-ךלַאק ןוא ןרעמַאקדזַאג
 ,רעדניק ,ןעיורפ ,טייל עטלַא ייז ןשיווצ ןדיי

 -יפ רעד רעטנוא סיצַאנ יד יו דלַאב קילגמוא סָאד ךיז טָאה ןביוהעגנָא
 ןוא הלשממ יד ןעמונעגרעביא 1988 ןיא ןבָאה ורכזו ומש חמי רעלטיה ןופ גנור
 -שטייד ןיא ןדיי יד ןרימָארגָאּפ ןוא ןפדור וצ ןביוהעגנָא דלַאב ןעבָאה ייז ,דנַאלשטיײד
 רעביא טלייצעג ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו ,ךיירטסע ןיא (1928 ןיא) ךָאנרעד ןוא דנַאל
 "עג ךייר שממ סינטנעק ןוא סיילפ רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ןוא ,תושפנ ןָאילימ ַא
 ,ןרעגַאל עיצַארטעצנָאק יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי רעטנזיוט ,דנַאלשטייד טכַאמ
 ייז ןופ לײט רעטסערג רעד ןוא ,ןרָאװעג טרימָארגָאּפ ןענעז רעטנזיוט רעטרעדנוה
 טלעװ עסיורג יד .ןבעל ןטימ םיוק ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ ןפָאלטנַא זיא
 םעד ףיוא לַאפנָא ַאזַא ףיוא טריגַאער טינ ןוא טכַאמעג קידנסיוו-טינ יוװ ךיז טָאה
 -ראפ רעמ .םיחצור עשיצַאנ יד טקיטומרעד רעמכָאנ טָאה סָאד ןוא ,קלָאפ ןשידיי
 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ תוחיצר יד ןוא תופידר יד ןרָאװעג ןענעז טקרַאטש
 רעד ןופ ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןוא ןליױּפ ןוא טייז ןייא ןופ דנַאלשטיײד ןשיווצ
 -גײרַא ןבָאה תולייח-יצַאנ יד ןעו ,1959 רעבמעטּפעס בױהנָא ןיא טייז רעטייווצ
 ,שזדָאל ,אשרַאװ טימ ןלױּפ לייט ןטסערג םעד ןעמונרַאפ ןוא ןליוּפ ןייק טרישרַאמ
 רעטנוא רעטנורַא ןענעז ןדיי ןָאילימ 2 רעביא ,טעטש עסיורג ערעדנַא ןוא אקארק
 ןעמרָאפ עקיד,ארומ ןעמונעגנָא ןבָאה תוחיצר יד ןוא ,טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד
 רעטנעכערעגסיוא ןא ןעוועג סע זיא ןטנעמוקָאד ךרוד ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא סע יו
 טײברַאעגסיױא ןבָאה ןַאלּפ םעד ןוא ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןדרָאמוצסיוא ןַאלּפ
 עטנרעלעג ןופ טלעוו עשטייד עצנַאג יד טעמכ ךיוא רָאנ ,סיצַאנ עשטייד יד רונ טינ
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 יד ןופ לייטנא םעד רעביא שידיי ןיא טײברַא ס'ךיירנייוו .מ .רד עז ;ןרָאסעֿפָארּפ
 ךעלדנירג ןעוװעג זיא ךַאז עדעי .ןַאלּפ-סגנוטכינרַאפ םעד ןוא ןרָאסעּפָארּפ עשטייד
 "רַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעמ טָאה טשרעוצ .םיטרּפ עלַא ןיא טנכערעגסיוא
 "מא ,רעטרע עכעלטע ןיא רונ טרירטנעצנָאק יז ןוא טעטש ךס ַא ןופ ןבירט
 עקיזָאד יד ןיא ,ערעדנַא ןוא זדָאל ,אשרַאװ יװ ,טעטש עסיורג יד ןיא ןטסרעמ
 ןיא טסערּפעגנײרַא ןדיי יד טָאה ןעמ ,סָאטעג, ןדיי רַאפ ןפַאשעג ןעמ טָאה טעטש
 "קנַארק םתס ןוא תופיגמ ןכערבסיוא טזומעג ןבָאה סע זא ,גנע ױזַא ,ןסַאג עכעלטע
 ןרָאװעג זיא רעגנוה רעד זַא ױזַא ,גינייו רעייז טזָאלעגוצ ןעמ טָאה ןייּפש ,ןטייה
 עשרַאװ ןיא .טזָאלעגוצ טינ רָאג יו טעמכ ןעמ טָאה ןטנעמַאקידעמ ןייק .קיד'ארומ
 ץוח ַא ,רָאי ַא טנעצָארּפ 20 זיב ןעגנַאגרעד טייקכעלברעטש יד זיא אטעג רעוא
 ,ןקַאילָאּפ ,רעניארקוא ענעגנודעג ערעייז ןופ ףליה רעד טימ סיצַאנ יד ןגעלפ םעד
 "יוט יז ןעמענסױרַא ןוא ןדיי יד ףיוא ןלַאפנָא םתס ןטעל ןוא ןשיטאל ,רעניווטיל
 רעטשרע רעקיזָאד רעד ןיא .םישק םייוניע טימ ןדרָאמרעד ייז ןוא זייוורעטנעז
 ןשיװצ ךורבסיוא המחלמ םעד זיב טרעיודעג טָאה סָאװ ,המחלמ רעד ןופ טייצ
 ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןלױּפ ןופ ןדיי ךס ַא ןבָאה ,דנַאלסור-טעוװוָאס ןוא דנַאלשטייד
 ,דנַאלסוריטעװָאס ןייק ץינערג יד ןײגרעבירַא

 ןופ טקידנעעג ךיז טָאה ןַאלּפ סגנוטכינרַאפ בלַאה ןקיזָאד םעד ןופ טייצ יד
 רעמכָאנ ןוא ,1941 ינוי עדנע ןיא דנַאלסור-טעװָאס ןלַאפַאב זיא דנַאלשטייד טניז
 רעבמעצעד טימ ןיא אקירעמַא ןגעג המחלמ ןיא ןײרַא זיא דנַאלשטייד טניז ןופ
 ןיא ,רעטניװ םענעי זיא ןטנעמוקָאד טימ ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע יוו ,1
 "ַאב זיא סע ןוא בַאטש ןייז טימ רעלטיה ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ ,1942 בױהנָא
 -ַאל יד טיובעגפיוא ןעמ טָאה סלָאמַאד .ןפָא ןדיי יד ןדרָאמוצסיוא ןרָאװעג ןסָאלש
 עכלעווו יא ,ערעדנַא ןוא םישטנעװשָא ,ץישזלעב ,עקנילבמערט ,קענַאדיײמ ןיא ןרעג
 יװ םעדכָאנ ןוא ,סנוויוא-סגנונערברַאפ ןוא ןרעמַאקיזַאג טלעטשעגפיוא טָאה ןעמ
 -ראפ ייז ןוא ןענָאילימ יד ןיא ןדיי ןעמונעג ןעמ טָאה קיטרַאפ ןעוועג זיא ץלַא סָאד
 זא ייז קידנגָאז ,ןדיי יד טרַאנעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד ,ןרעגַאל עקיזָאד יד ןיא טקיש
 "ַאװ טימ גוצ ַא ןעמוקנָא טגעלפ סע יװ ךיילג רעבָא ,טײברַא ףיוא ייז טריפ ןעמ
 טָאה ןענָאגַאװ יד ןוא -- ,רעדניק .ןעיורפ ,טייל עטלַא ,עקירעי-לטימ ,ןדיי ןענָאג
 ךיז ןסייהעג ייז ןעמ טָאה -- ,ןברָאטשעג ןענעז ןדיי ךס ַא זא טקַאּפעגנָא ױזַא ןעמ

 טמסרַאפ טרָאד ייז ןוא ןרעמַאקדזַאג יד ןיא ּפעלק ןוא געלשעג טימ טריפעגניירַא ,ןָאטסיױא
 ןיא ,סמוירָאטַאמערק יד ןיא טנערברַאפ סרעּפרעק ערעייז ךָאנרעד ןוא זַאג טימ
 עטעדרָאמרעד יד ןופ ןכַאז ערעדנַא ןוא ךיש ןוא םישובלמ יד ,סנוויוא-סגנונערברַאפ
 רעד ןשיווצ ןלײטרַאפ וצ יז ידכ דנַאלשטייד ןייק טקישעג ןוא טריטרָאס ןשטייד יד ןבָאה
 יד ויא ייז ןקישקעװַא ןוא ןדיי ןּפַאכ ןופ !יעיצקַא, יד .גנורעקלעּפַאב רעשטייד

 -נעװשָא ןוא עקנילבמערט ןעוועג ןענעז עטסערג יד עכלעװ ןופ ,ןרעגַאל-דרָאמ
 -רָאפ "עיצקַא; עטשרע יד זיא אשרַאװ ןיא .זייווכעלסיב ןעמוקעגרָאפ זיא ,םישט
 100 רעביא ןרָאװעג טעדרָאמרעד סלָאמַאד ןענעז סע ןוא ,1942 ינוי עדנע ןעמוקעג
 ךורבסיוא םוצ זיב ,עיצקַא ַאזַא ןעמוקעגרָאפ שדוח ןדעי זיא ךָאנרעד ,ןדיי טנזיוט
 -אשרַאװ ןיא ןדיי טנזיױט 40 ענעבילבעגרעביא-טצעל יד ןופ דנַאטשפיױא םעד ןופ
 רעד ,1943 לירּפַא ןט19 םעד ,ג"שת חסּפ ברע ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,ָאטעג רעוו
 -יל טימ טפמעקעג ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג רעװאשרַאװ ןופ ןדלעה יד ןופ דנַאטשפיוא
 -עג טָאה ,דנַאלשטייד ןופ ןישַאמ רעשירעטילימ רעמַאזיורג רעד ןגעק טנעה עקיד
 סעבמָאב"ןענַאלּפָארע טימ ןוא ןטַאמרַאה טימ ןבָאה ןשטייד יד .ןכָאװ יירד טרעיוד
 ""סרעקנוב,, יד ןיא טזָאלעגניירא ןבָאה ייז עכלעוו ,ןזַאג-טפיג טימ ןוא ןקנַאט טימ ןוא
 םוצ ןוא (טצישעג ךיז ןבָאה ןדיי יד עכלעוו ןיא ,רעטרע-רעלעק ענעגרָאברַאפ יד)
 סָאד טעדרָאמעגסיוא ,ָאטעג ןיא זיוהסעדעי שיטַאמעטסיס ןדניצרעטנוא ךרוד ףוס
 "יא טלייצעג ןרָאי-המחלמ יד ןיא טָאה עכלעוו ,אשרַאװ ןופ ןדיי ענעבילבעג טשער
 -לאהאב ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ,קינייוו רעייז רָאנ ,תושפנ ןָאילימ ןבלַאה ַא רעכ

 רעד ךיוא רעבָא .טייז ('רעשירַא; רענעפורעג-יוזא) רעשייוג רעד ףיוא ךיז קידנט
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 -ָאּפ יד לייו ,ןעמוקעגמוא ןענעז עטעװעטַארעג םורָא-יוזא יד ןופ לייט רעטסערג
 ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא ,ןשטייד יד וצ ןבעגעגסױרַא ןוא ןטַאררַאפ ייז ןבָאה ןקַאיל
 ןעוו ןלַאפ ענלצנייא רונ ןעוועג ןענעז סע .טעדרָאמרעד ןיײילַא ייז ןקַאילָאּפ יד ןבָאה
 -ַאב ייז ייב ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי ןעװעטַאר ןפלָאהעג ןבָאה ןקַאילָאּפ עקיצרעה ,טוג
 ,ןטלַאה

 -ַאל .'דרָאמ עקיזָאד יד ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןליוּפ ןופ ןדיי רונ טינ
 ןעײמרַא עשטייד יד סָאװ ,עּפָאריײא ןיא רעדנעל ערעדנַא עלַא ןופ ןדיי ךיוא רָאנ ,ןרעג
 "זַאג עקיזָאד יד ןיא גנוטכינרַאפ רעד וצ ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןעמונרַאפ ןבָאה
 ,ךײרטסע;ײקַאװָאלס-ָאכעשט ןופ ,ןײלַא דנַאלשטיײיד ןופ :סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמַאק
 -סור-סייוו ,עניארקוא ,דנַאלנכירג ,עירַאגלוב ,עיװַאלסָאגוי .עינעמור לייט ,ןרַאגנוא
 ןיא זַא ,טנכער ןעמ -עיגלעב ,דנַאלָאה ,ךיירקנַארפ ,רעדנעל עשיטלַאב ,עטיל ,דנַאל
 ןוא ןליױּפ ןופ ןדיי ןָאילימ 6 זיב ןעמוקעגמוא ןענעז ןרָאי-המחלמ יד ןופ ףיולראפ
 רעטנזיוט ,םוטנדיי ןשיאעּפָארײא םעד ןופ טנעצָארּפ 80 טעמכ ,רעדנעל ערעדנַא
 ןוא רוטלוק ןוא הרות רעשידיי ןופ סרטנעצ .ןרָאװעג בורח ןענעז תולחק עשידיי
 ןיא רעביא טגייטש סָאװ ןברוחַא ,טעטכינרַאפ ןרָאװעג ןענעז ןבעל ךעלטפַאשלעזעג
 ,םילשורי ןברוח ןיפַא םענרַאפ

 -ישרַאפ ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה םוטנדיי ןשיאעּפָארײא ןופ לייט ַא רונ
 קעװַא ןענעז ןדיי עשיליוּפ טנזיוט טרעדנוה ריפ רעביא ,ייז ןופ לייט ַא ,ןלטימ ענעד
 -ָאד יד ויא ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז לייט .דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןטנגעג עטייוו ןיא
 טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ןַאטסקַאזַאק ןוא ,ריביס ןיא ,ןטנגעג עטייוו עקיז
 ליט ןענעז עטקישרַאפ עקיזָאד יד ןופ ,דנַאלסור-טעװָאס וצ לַאיָאל ןייז טינ ןיא
 קנַאדַא זיא לײט רעטסערג רעד רעבָא ,רעגנוה ,טײקנַארק ,טיונ ןיא ןעמוקעגמוא
 -ַארעג םורַא ױזַא ןענייז סע זא טנכער ןעמ;ןרָאװעג טעװעטַארעג גנוקישרַאפ רעד
 ראפ ןענעז ןליוּפ ןיא) ןדיי עשיליוּפ טנזיוט טרעדנוה יירד ַא ייב ןרָאװעג טעוועט
 לײט ַא ,ןדיי ןָאילימ בלַאהַא ןוא יירד ןעועג המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד
 -ץרא ןייק ןעילַאטיא ,ןעיװַאלסָאגוי ןעינעמור רעביא ןפָאלטנַא סנטיײצַאב ןענעז
 יד ןיא קעװַא ןענעז ךס א ,לַאגוטרָאּפ ,ןעינַאּפש ןייק ןפָאלטנַא ןענעז ךס ַא ,לארשי
 טפמעקעג ןבָאה סָאװ ןעגנולײטּפָא-ןענַאזיטרַאּפ יד ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא ןוא רעדלע וו
 א ןבעל ןבילבעג ןרַאפעג עלַא ץָארט ןענעז ייז ןופ לייט ןוא ,דנַאלשטיײיד ןגייק
 יב ,ןעיורפ ןטסײממַא ;ךיז ןטלַאהַאב ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה לייט רעניילק
 -לעוו ןוא ,טייקשידיי רעייז ןלעטשטסעפ ךעלרעּפרעק טנָאקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו
 ,שיליוּפ) ךַארּפש עשייוג ַא טוג טדערעג ןוא ןעזסיוא ןשידיי-טינ ַא טַאהעג ןבָאה עכ
 ךיז טפַאשעג ,עשיניַארקוא וצ עשיליוּפ רַאפ טלעטשראפ ךיז ןבָאה ,(שיניארקוא וצ
 ןרעגַאל:סטײברַא יד ןיא טבעלעגרעביא םורא יוזא ןוא ,טרָאּפסַאּפ ןשיליוּפ ַא סעּפע
 טעװעטַארעג ןדיי טנזױט קילדנעצ עכעלטע ןענעז סנ ַא ךרוד יוװ סיּפע .המחלמ יד
 -ַאב טינ ןבָאה םיחצור עשטייד יד לייוו ,ןײלַא ןרעגַאל-סגנוטכינרַאפ יד ןיא ןרָאװעג
 ןיא .טקידנעעג ךיז 1948 ןיא המחלמ יד טָאה לייוורעד ןוא ןדרָאמרעד וצ ייז ןזיוו
 -עקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ לייט ןבָאה ,ךיירקנַארפ ,דנַאלָאה ,עיגלעב רעדנעל יד
 -ַארעג רעדנעל עקיזָאד יד ןיא ןענעז םעד קנַאד ַא ןוא ,ןדיי ןטלַאהַאב ןפלָאהעג גנור
 עשיטסישַאפ סָאד שטָאכ זא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד לָאז סע .ןדיי רעמ ןרָאװעג טעוועט
 (1940 רעמוז טניז ןופ) המחלמ רעד ןיא דנַאלשטיײד וצ ףתוש ַא ןעוועג זיא עילַאטיא
 ןיא טזָאלעג טינ ,ןטסישַאפ ךס ַא ךיוא ,ןזיירק עשינעילַאטיא עדנעריפ יד רעבָא ןבָאה
 ןופ םידייא רעד ,אנאיצ ףַארג יוװ ,ייז ןופ לייט ןוא ,ןדיי ןדרָאמרעד יוזא עילַאטיא
 ןופ ןדיי טנזױט 20 רעביא טעװעטַארעגּפָא טָאה ,ינילָאסומ רָאטַאטקיד ןשינילַאטיא
 ןשיאעּפָאריײא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז לכה ךסב זַא טנכער ןעמ .גנוטכינרַאפ
 ןופ ,(ןדיי עשיסור-טעווָאס יד ץוח ַא) ןדיי ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא יו רעמ טינ םוטנדיי
 "ור ךיוא שטָאכ) עינעמור ןיא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא לייט רעטסערג רעד עכלעוו
 ,ךיירקנָארפ ןוא ןרַאגנוא ,(ןדיי ןגעק ןַאלּפ-סגנודרָאמרעד ריא טריפעגכרוד טָאה עינעמ
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 ןיא טעװעטַארעג ךיז ןדיי ענעפָאלטנַא טנזיוט טרעדנוה יירד ַא ייב ןבָאה טגָאזעג יו
 "רעד זיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא ,דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןטנגעג עטייוו יד
 ןטלָאװ עּפָארײא ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ךיוא .עּפָארײא ןייק ןעמוקעגקירוצ ךָאנ
 ברעמ ןופ עקירעמַא ןוא דנַאלגנע ןופ תולייח-סגנואיירפַאב יד רָאנ ,ןעמוקעגמוא ןעוועג
 טרעטעמשעצ 1942 גנילירפ ןיא ןבָאה טייז חרזמ ןופ דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןוא טייז
 לסיב סָאד עכלעוו ןיא ,טעטש יד ןוא ןרעגַאל יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןוא דנַאלשטיײיד
 טָאה קרַאמענעד ןופ ןדיי לייט ערענעלק ַא .,ןבילבעג ךָאנ ןענעז ןדיי עטקינײּפעגסיױא
 .ןדעווש ןייק טעװעטַארעג ךיז

 גנורעדנע רעד ןגעוו גנוניימ ַא ןגָאװצסױרַא רעווש רעייז טציא ךָאנ זיא סע
 סָאד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןפיוא ןבָאה טעװ עּפָארײא ןברוח רעד סָאװ
 -לימ 16 ןופ ;טנעצָארּפ 40 טימ ןרָאװעג טרענעלקרַאפ לָאמַא טימ זיא קלָאפ עשידיי
 טעטכינראפ זיא סע .1946 רָאי ןיא תושפנ ןָאילימ 10 ףיוא 1999 רָאי ןיא תושפנ ןָאי
 ןוא ןלױּפ ןופ םוטנדיי סָאד .םוטנדיי ןופ לייט רעטסקידנרעק רעד ךיוא ןרָאװעג
 -צַאנ ןוא זעיגילער בעל שידיי לופ ַא טבעלעג טָאה סָאװ ,רעדנעל-חרזמ ערעדנַא
 ןדיי ענעבילבעגרעביא יד זא ,סיוא טזייוו סע .ןַארּפש-דייר יד סלַא שידיי טימ ,לַאנָאי
 -ימע ייז ןופ לייט ,ןביילברַאפ רעמ טינ טרָאד לייט ןטסערג ןיא ןלעװ עּפָאריײא ןיא
 ,לארשי:ץרא ןייק טמָארטש לייט רעטסערג רעד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןרירג
 םורַא ,רָאי 2 עטסטנעָאנ יד ןיא זַא טעטרַאװרע ןעמ זַא ױזַא ,לארשי תנידמ רעד ןיא
 טקידנערַאפ טרעוו טימרעד ןוא ,ןדיי קינייו רָאג ןביילב עּפָאריײא ןיא טעוו 1
 עּפָאריײא ןיא םוטנדיי סָאד ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא לטיּפַאק עכייר עסיורג סָאד
 רעשידיי רעקיטסייג רעד ןיא טמענרַאפ סָאװ ןוא ,רָאי 2000 ייב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ
 ,דנַאלשטייד ןיא ןרטנעצ-רוטלוק ענענַאטשטנַא ליפ טימ טרָא ןעזעגנָא רעייז ַא עטכישעג
 עשיאעּפָארײא-חרזמ ערעדנַא ןוא ןלױּפ ףוס םוצ ןוא ןעינַאּפש ,ןעילַאטיא ,ךיירקנַארפ
 : ירעדנעל

 ןענישרעד ןשינעעשעג ענלעצנייא יד ןוא עּפָארײא ןברוח םעד רעביא
 ךילנעזרעּפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ) תונורכז עכעלנעזרעּפ ןוא ןרושָארב ןוא רעכיב
 -ערבעה ןיא לייט ןוא שידיי ןיא לייט ,(קילגמוא םעד טבעלעגרעביא ןוא טכַאמעגטימ
 עניילק ַא רונ ָאד ןבעג רימ .ןכַארּפש ערעדנַא ןוא שילױּפ ןיא ךיוא לסיבַא ןוא שיא
 -אפ ןענעז סע רעכלעוו ןיא גנולמַאז) !'םשה שודיק,, :ןענעז סָאד ןוא ,ייז ןופ המושר

 ןופ !'האושה תשרפמ, !ז"שת קרָאי-וינ(ןברוח םעד ןגעוו תונורכז ןופ ןגוצסיוא ןאר

 ,ראביבוס ,עקנילבמערט ,ץישזלעב ,ץיוושיוא ןגעוו ןטנעמוקָאד ,רענזיולק לארשי .רד

 ןדיי, ,טַאטשיײנ :רעדניק עשידיי יד ןופ קילגמוא םעד ןגעוו ,ףָאהטוטש ,קענַאדיײמ

 םוקמוא; ,יקסניגרעשטַאק ?"ןעוועג סע זיא ױזַא;, ,ווָאקרוט ;ָאטעג רעװאשרַאװ ןיא

 ??ָאטעג ןרעביא קירטש., ,לגיּפש ;סערייא סאנעוב ןיא ,ךוב-רוכזי ??ענליוו ןיא ןדיי ןופ

 יעירעס עטייווצ !!תומושר,, ןופ 4 דנַאב ןיא עיפַארגָאילביב עכעלריפסיוא ןַא






